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5. Conclusions
Com molts altres temes històrics, la documentació sobre el monestir de Bell-

puig, sobre el mateix marquesat o les persones que gaudiren d’aquest títol i les 
relacions amb el municipi artanenc es troben molt disseminades, atomitzades en 
nombrosos arxius i sèries. 

Una de les conclusions a la qual podem arribar sobre el marquesat de Bell-
puig a la zona d’Artà és que resten nombrosos interrogants que caldria resoldre, 
que són un repte per als historiadors novells. Entre ells, per exemple, quina fou 
l’evolució d’alous, rendes, lluïsmes o delmes del marquesat? Quines continuïtats o 
ruptures tingueren els Dameto amb la Universitat d’Artà? Com s’articulà la vio-
lència extremada que patí la vila entre el 1625 i el 1675? Quina fou la dinàmica de 
l’oposició del municipi a l’intent d’incrementar determinades rendes per part del 
marquès? Quin fou el repte dels síndics a la Cort i quines actuacions dugueren a 
terme per oposar-se a la pèrdua de la jurisdicció? Com veim, són moltes les pre-
guntes que estan obertes pendents d’investigació i, segurament, quan apliquem les 
respostes adients apareixeran altres temes i qüestions a resoldre.

Sepulcres, altars i relíquies. 
Els canonges il·lustrats de Bellpuig 
de les Avellanes i la recerca històrica

Alberto Velasco Gonzàlez
Universitat de Lleida

1. El grup de canonges erudits de Bellpuig de les Avellanes1

El 17 de març de 1469 el rei Joan II atorgava testament al palau arquebisbal de Sa-
ragossa. El rei encara viuria deu anys més, però en les darreres voluntats manifes-
tava tota una sèrie de qüestions que tenien a veure amb el seu patrimoni, funeral i 
enterrament, i un conjunt de causes pies a les quals calia donar compliment. Una 
d’aquestes causes ens interessa especialment, ja que afecta el monestir de Bellpuig 
de les Avellanes: el monarca tenia la intenció de convertir-lo en un monestir regit 
per frares de l’orde dels jerònims, igual que pretenia fer amb l’església de Santa 
Engràcia de Saragossa, i encomanà al seu successor, l’infant Ferran, futur Ferran 
el Catòlic, que vetllés perquè aquesta voluntat acabés duent-se a terme. D’entrada, 
cal apuntar que la notícia és rellevant perquè era gairebé desconeguda entre la 
historiogra�a dedicada al monestir de Bellpuig.2 I, en segon lloc, cal tenir present 

1. Aquest article s’inscriu en el projecte de recerca «Expresividad, sentimiento y emoción (siglos xii-xv)» 
(HAR2016-75028-P), �nançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, del qual és investigador 
principal el Dr. Flocel Sabaté. Igualment, s’inscriu entre els resultats del Grup de Recerca Consolidat en Estudis 
Medievals «Espai, Poder i Cultura», dirigit pel Dr. Flocel Sabaté (Universitat de Lleida) i reconegut per la Gene-
ralitat de Catalunya (2017 SGR 43). Abreviatures emprades: ACN, Arxiu Comarcal de la Noguera; AMBA, Arxiu 
del Monestir de Bellpuig de les Avellanes; BC, Biblioteca de Catalunya; SACM, Sacrae Antiquitatis Cataloniae 
Monumenta.

2. La desconeixença és comprensible si tenim en compte que el testament de Joan II ha estat publicat en data 
recent, ja que la còpia conservada a la Reial Acadèmia de la Història havia romàs inèdita. En aquest sentit, el seu 
text ha estat editat en un llibre monogrà�c en què s’analitza el document juntament amb el testament de Ferran 
d’Antequera, tots dos des de l’òptica de la història de l’art. Miguel Ángel Zalama i Jesús F. Pascual Molina, 
Testamento y codicilios de Juan II de Aragón, y última voluntad de Fernando I: política y artes, Saragossa, Institu-
ción Fernando el Católico, 2017, p. 112-113. Tanmateix, de la voluntat de Joan II ja en feu esment Dídac Montfar 
al segle xvii: «Fué esta casa muy favorecida en tiempos pasados, no solo de los condes de Urgel, pero también 
de los reyes y reinas de Aragon […]. El rey don Juan el segundo fué muy devoto de ella; y en enmienda de sus 
culpas, y visto el estrago grande que por las guerras que hubo en su tiempo se hizo en el principado de Cataluña 
y reino de Navarra, procuró con muchas veras con el sumo pontí�ce, que se conmutase la órden premostratense 
en la de san Gerónimo, de la cual era aquel rey muy devoto; pero no lo vió cumplido, y por eso dejó muy encar-
gado al rey don Fernando, su hijo, que por descargo de su conciencia y salvación de su alma, procurase con el 
sumo pontí�ce esta concesión: pero por cuanto á la �n del auto de la fundación de dicha casa hay unas palabras 
que prohiben hacerse lo que aquel rey quería, se quedó todo así como estaba de antes, y no se cumplió nada de 
lo que el rey había ordenado, porque era directamente contra la intención de los fundadores, y en perjuicio de 
la órden premostratense, Iglesia, cabildo y obispo de Urgel.» Dídac Montfar Sorts i Cellers, Historia de los 
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que, mentre que el rei Catòlic complí el desig del seu pare en el cas del monestir 
saragossà, ja que contribuí de manera decisiva a convertir-lo en un establiment 
jerònim el 1493,3 en el cas de Bellpuig de les Avellanes les disposicions de Joan II 
no es respectaren i els frares jerònims no hi arribaren mai. La conclusió de tot ple-
gat és bastant evident: si hi haguessin arribat i s’haguessin materialitzat els desitjos 
del monarca difunt, els premonstratesos haurien marxat de Bellpuig de les Ave-
llanes, la denominada escola històrica de Bellpuig de les Avellanes no hauria existit 
mai i, en de�nitiva, els canonges Finestres, Caresmar, Pasqual i Martí difícilment 
haurien dut a terme les recerques històriques que convertiren el monestir en un 
dels epicentres de la Il·lustració a Catalunya.

Sortosament per a nosaltres, els premonstratesos continuaren residint i pre-
gant a Bellpuig de les Avellanes uns segles més i això permeté que al segle xviii 
el monestir esdevingués un indret referencial de la recerca històrica que es duia 
a terme en territori català. Durant aquella centúria, a Bellpuig professaren un se-
guit de canonges amb inquietuds històriques i arqueològiques que no troba parió 
a la Catalunya d’aquells anys.4 La seva tasca abastà, principalment, l’àmbit de la 
història eclesiàstica, activitat que basaren en una intensa recerca documental en 
arxius, la majoria vinculats al clergat. Aquest buidatge de fonts comportà que a 

Condes de Urgel, Barcelona, Establecimiento litográ�co y tipográ�co de José Eusebio Monfort, 1853, vol. 1, p. 409.

3. Javier Cía Blasco, «Precedentes y orígenes del monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza», Revista 
de historia Jerónimo Zurita (Saragossa), núm. 76-77 (2002), p. 7-90.

4. Han estat diversos els autors que s’han encarregat de valorar el paper jugat pels diferents membres del grup 
erudit de les Avellanes en el desenvolupament de la cultura catalana durant la Il·lustració. Vegeu, sense ànim 
d’exhaustivitat, Antoni Elias de Molins, Los estudios históricos y arqueológicos en Cataluña en el siglo xviii: 
discursos leídos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, en la recepción pública de D. Antonio Elías 
de Molins, el día 8 de febrero de 1903, Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1903; Jordi Rubió 
i Balaguer, Història de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986 [1958], 
vol. 3, p. 86-98; Joan Mercader i Riba, Historiadors i erudits a Catalunya i a València en el segle xviii, Barce-
lona, Rafael Dalmau Editor, 1966, p. 29-35; Antoni Comas, «L’escola de Bellpuig de les Avellanes», a Història de 
la Literatura Catalana, Barcelona, Ariel, 1985, vol. 5, p. 177-186; Eduardo Corredera Gutiérrez, La escuela 
histórica avellanense, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1971; Eduardo Corredera Gutiérrez, «El monasterio 
de Santa María de Bellpuig de las Avellanas (época moderna y contemporánea)», Ilerda (Lleida), núm. 31 (1971), 
p. 70-76; Eduardo Corredera Gutiérrez, Páginas de historia catalana. Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, 
Barcelona, Institut Germans Maristes de Catalunya, 1997; Juan J. Moral Barrio, «Santa María de Bellpuig de 
Les Avellanes: una historia que se renueva», a Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (coord.), 
Monjes y monasterios españoles. Fundaciones e historias generales, personajes, demografía religiosa, El Escorial, 
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 1995, vol. 2, p. 415-419; Ramon Miró Baldrich, «Bellpuig 
de les Avellanes (segona meitat del segle xvii �ns a inicis del xix)», Urtx. Revista Cultural de l’Urgell (Tàrrega), 
núm. 18 (2005), p. 172-193; Paul Freedman i Flocel Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques 
de l’Església catalana», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona), núm. 51 (2007-
2008), p. 13-38; Alberto Velasco Gonzàlez i Joan Yeguas Gassó, «Intel·lectualitat i encàrrecs artístics al segle 
xviii: els erudits de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes», Urtx. Revista Cultural de l’Urgell (Tàrrega), núm. 
25 (2011), p. 337-359; Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual, antiquari i col·leccionista a la Catalunya de 
la Il·lustració, Lleida, Universitat de Lleida, 2011. 

la biblioteca del monestir avellanenc s’acumulés un gran nombre de manuscrits 
amb transcripcions de documents medievals. Molts d’aquests documents des-
apareixeren dels seus arxius originals i, per això, les transcripcions dels canonges 
de Bellpuig avui són tan importants. Els canonges s’endinsaren també en camps 
com el de l’hagiogra�a o les ciències de l’antiquariat, entre d’altres. Produiren es-
tudis emparats en el criticisme, amb una revisió sistemàtica de les fonts i dels 
historiadors que els havien precedit, acceptant-ne o rebutjant-ne les opinions a 
través del contrast de les fonts documentals. Foren pioners, per tant, en l’ús de les 
fonts primàries, que sotmetien a contrast amb les cròniques i altres fonts secun-
dàries. I ho feren amb rigor metodològic, ja que combinaven en les recerques l’ús 
de disciplines auxiliars variades de la història, com l’epigra�a, la numismàtica, la 
paleogra�a o la diplomàtica.5

El primer canonge de Bellpuig que destacà pels estudis d’història eclesiàstica 
fou Daniel Finestres (1702-1744).6 Membre d’una nissaga nombrosa i molt vin-
culada al món de la cultura i la recerca històrica, entre els seus germans trobem 
Josep, catedràtic de la Universitat de Cervera, gran hel·lenista i afamat epigra�sta; 
Pere Joan, canonge de la catedral de Lleida; Jaume i Marià, monjos de Poblet, el 
primer dels quals fou autor d’una història del monestir molt celebrada; Francesc, 
canonge de Girona, i Jeroni, arxiver i bibliotecari de la Vall d’Hebron. Daniel, 
tanmateix, morí prematurament i no pogué culminar els projectes historiogrà�cs 
que tenia iniciats. Sabem que mantingué una relació epistolar intensa amb l’eru-
dit valencià Gregori Maians, una de les grans �gures de la Il·lustració hispana, 
bibliotecari del rei Felip V. Poca cosa es conserva de la seva obra, ja que en morir 
de malaltia infecciosa, la por del contagi feu que es cremessin bona part dels seus 
manuscrits.7 De tota manera, a partir de l’estudi de la correspondència de Josep 
Finestres, Ignasi Casanovas aportà �ns a divuit títols, entre els quals hi havia una 
història del monestir de Bellpuig de les Avellanes, que només pogué iniciar. El seu 
projecte més rellevant, tanmateix, fou un diccionari crític d’autors catalans, que 
tampoc no pogué enllestir, que serví de base a Fèlix Torres Amat per redactar les 
seves celebrades Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los es-

5. Ramon Grau, «Les batalles de la historiogra�a crítica», a Pere Gabriel i Sirvent (dir.), Història de la Cultura 
Catalana, Barcelona, Edicions 62, 1996, vol. 3, p. 163-188; Javier Antón Pelayo, «La historiografía catalana del 
siglo xviii. Luces y sombras de un proyecto ilustrado y nacional», Revista de Historia Moderna. Anales de la Univer-
sidad de Alicante (Alacant), núm. 18 (2000), p. 298; Antonio Mestre, In/ujo europeo y herencia hispánica: Mayans 
y la ilustración valenciana, Oliva i València, Ajuntament d’Oliva i Diputació de València, 1987, p. 324-342.

6. Una aproximació general a la �gura del pare Daniel Finestres a Eduardo Corredera Gutiérrez, La escuela 
histórica avellanense, p. 15-38; Eduardo Corredera Gutiérrez, «Al margen de Daniel Finestres (una página de 
monasteriología catalana del siglo xviii», Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona), núm. 46 (1973), p. 423-430.

7. Eduardo Corredera Gutiérrez, La escuela histórica avellanense, p. 15-38. 
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critores catalanes, editades el 1836.8 Sortosament, entre els documents de Bellpuig 
de les Avellanes recuperats el 2002 a l’església de Vilanova de la Sal, han aparegut 
algunes de les seves notes i papers personals,9 cosa que pot ajudar a reconstruir 
alguns punts foscos de la seva producció cientí�ca. Per exemple, gràcies a aquesta 
documentació, avui sabem que Finestres fou el primer a abordar la transcripció 
del denominat El ‘Llibre Gros dels Privilegis’ de la ciutat de Balaguer.10

Sense cap mena de dubte, la personalitat principal del grup d’erudits de Bell-
puig de les Avellanes és Jaume Caresmar (1717-1791). La seva �gura ha estat 
objecte de diferents estudis, amb la qual cosa ens estalviarem fer-ne una glossa 
completa de la �gura i trajectòria cientí�ca.11 Arran de la seva professió a Bellpuig 
el 1742, hem de deduir que Finestres exercí algun tipus d’ascendent o in uència 
sobre ell, malgrat que coincidissin al monestir només dos anys. Sabem, en aquest 
sentit, que continuà alguna de les investigacions que Finestres havia deixat in-
acabades en morir. En qualsevol cas, amb l’arribada de Caresmar, les recerques 
agafaren una nova volada. És el mateix Caresmar qui ho explica en una carta del 
12 de gener de 1764, en què comenta que: 

Quando yo vine que fue el año 1742 […] viendo que nada servían los perga-
minos en el archivo porque nadie sabia leerlos emprendí el versarme á ellos, 
y en transcrivirlos, mas como era obra de por mi vida, procuré instruir en 
ellos á quatro discípulos y en el espacio de siete años quedó transumtado 
todo el archivo de buena letra, y distribuido su contenido en sinco tomos de 
grande volumen, con que ahora en cualquier ocurrencia sabemos las armas 
con que nos podemos defender.12

8. Ignasi Casanovas Camprubí, Josep Finestres. Estudis biogrà4cs, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1931, p. 455-457.

9. Paul Freedman i Flocel Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques…», p. 16. La documen-
tació d’aquest fons relacionada amb Finestres són trenta-sis lligalls avui conservats a l’ACN, orde dels canonges 
regulars premonstratesos de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, Escola de les Avellanes, pare Daniel Fines-
tres, unitat 200-85.

10. Robert Cuellas Campodarbe, El ‘Llibre Gros dels Privilegis’ de la ciutat de Balaguer, Lleida, Universitat de 
Lleida, 2015, p. 30-31.

11. Vegeu, entre d’altres, Joan Reglà Campistol, «La España mediterránea en tiempos de Feijoo», Cuadernos de 
Estudios del Siglo xviii (Oviedo), núm. 18/1 (1966), p. 187-203; Joan Mercader i Riba, Historiadors i erudits…, 
p. 6-35; Eduardo Corredera Gutiérrez, La escuela histórica avellanense, p. 39-99; Pere Balañà i Abadia, 
«Jaume Caresmar: un cas inèdit d’arabofília al segle xviii», a Albert Manent i Segimon i Joan Veny Clar 
(eds.), Miscel·lània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, 
vol. 1, p. 135-151; Marina Garí i Abelaira, Raimon Masdéu i Térmens i Manuela Urbina, «Jaume Caresmar. 
L’home i la seva obra», Manuscrits (Bellaterra), núm. 10 (1992), p. 331-371; Paul Freedman i Flocel Sabaté i 
Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques…», p. 13-38.

12. AMBA, fons antic, orde dels canonges regulars premonstratesos, Memòries del monestir, vol. 4, f. 165r-165v. 
El primer que feu al·lusió a aquesta notícia fou Eduardo Corredera Gutiérrez, «Caresmar y Barcelona», 

L’objectiu era organitzar el gran volum de material existent a l’arxiu i, sobretot, que 
la comunitat pogués disposar dels arguments necessaris davant litigis inoportuns. 
En la tasca, hi participaren el mateix Caresmar i els canonges Francesc Amell, Ig-
nasi Malvè i Josep Pey.13 Després d’estudiar l’arxiu avellanenc, Caresmar seguí fent 
recerca històrica a altres arxius catalans: al de la col·legiata d’Àger (1768); als dels 
monestirs de Sant Cugat del Vallès (1761), Gerri de la Sal (1764), Sant Joan de les 
Abadesses, Poblet, Montserrat, Sant Miquel de Cuixà i Lavaix; a diferents arxius 
de Balaguer, Banyoles, Camprodon i als catedralicis de Barcelona (1770-1791) i la 
Seu d’Urgell, entre d’altres. Exercí dos triennis d’abat de Bellpuig de les Avellanes, 
entre 1754-1757 i entre 1766-1769 i, per motius de salut, a partir de 1772 s’instal-
là de�nitivament a Barcelona. El 1785 marxà a París cridat pel superior general 
dels premonstratesos, per ordenar la història literària de l’orde.14 A diferència de 
la resta de membres del grup de Bellpuig, Caresmar sí pertanyé a l’acadèmia, en 
concret, a la de Bones Lletres de Barcelona, en la qual ingressà el 1750. També 
mantingué lligams amb la Junta de Comerç, ja que hi col·laborà en relació amb la 
recerca de documentació per a les Memorias históricas sobre la marina, comercio y 
artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779-1792) d’Antoni de Capmany.15

El 1791 moria Jaume Caresmar i el seu funeral era o�ciat per Jaume Pasqual i 
Coromines (1736-1804), el tercer dels canonges que integren el grup erudit de Bell-
puig.16 Es doctorà el 1758 en dret civil a la Universitat de Cervera i, l’any següent, 
un cop �nits els estudis, ingressà al monestir avellanenc. Després, entre 1760-1761, 
retornà a la universitat cerverina per estudiar dret canònic i assolí, novament, el 
grau de doctor. De sempre, s’ha dit que Pasqual fou deixeble de Caresmar,17 tot i 

Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona), núm. 37 (1964), p. 133. Vegeu, també, Eduardo Corredera Gu-
tiérrez, La escuela histórica avellanense, p. 78. Flocel Sabaté ha publicat una referència similar extreta del fons 
documental del monestir aparegut el passat 2002 a la parròquia de Vilanova de la Sal. Flocel Sabaté i Curull, 
«Los premonstratenses: creación de la orden e inicial expansión ibérica», a José Ángel García de Cortázar i 
Ramón Teja (coords.), Entre el claustro y el mundo. Canónigos regulares y monjes premonstratenses en la Edad 
Media, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, 2009, p. 132-133.

13. Paul Freedman i Flocel Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques…», p. 21.

14. Eduardo Corredera Gutiérrez, La escuela histórica avellanense, p. 39-74; Marina Garí i Abelaira, Rai-
mon Masdéu i Térmens i Manuela Urbina. «Jaume Caresmar…», p. 331-371.

15. Ernest Lluch i Martín, La Catalunya vençuda del segle xviii. Foscors i clarors de la Il·lustració, Barcelona, 
Edicions 62, 1996, p. 31-34, 207-208 i 232-241; Ernest Lluch i Martín, «Jaume Caresmar y el Discurso sobre la 
agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña (1780)», Recerques. Història, economia i cultura (Va-
lència i Barcelona), núm. 10 (1979), p. 177-181; Ernest Lluch i Martín, «La Il·lustració a Catalunya: projectar 
el país i revisar el 1714», a Catalunya a l’època de Carles III, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, p. 47-73.

16. Una aproximació completa a la �gura de Pasqual a Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual…

17. Sembla que el primer a a�rmar-ho fou el viatger Alexandre de Laborde: «Jayme Caresmar, canónigo pre-
monstratense de las Avellanas, y su discípulo Jayme Pasqual, ambos versadísimos en las antigüedades de su país 
[…].» Alexandre de Laborde, Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones en el 
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que la relació entre ells no és pas clara, ja que algun testimoni epistolar admet que 
rivalitzaven en els temes de recerca.18 A Pasqual se l’ha caracteritzat com una per-
sona excessivament interessada en l’acumulació de dades i amb escassa capacitat de 
síntesi,19 per això el seu calaix de sastre particular són els onze volums manuscrits i 
miscel·lanis agrupats amb el títol Sacrae Antiquitatis Cathaloniae Monumenta (Bi-
blioteca de Catalunya, ms. 729), on s’acumulen bona part de les seves notes i recer-
ques, les quals no arribaren mai a veure la llum. Només publicà en vida una història 
del pretès bisbat de Pallars.20 Potser per tot plegat mai no pertanyé a cap institució 
acadèmica, malgrat que mantingué contacte amb membres de la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona o la Reial Acadèmia de la Història de Madrid, entre 
altres institucions. Sí que fou membre fundador, en canvi, de la Societat d’Amics del 
País de Tàrrega, creada el 1776.21 A Bellpuig de les Avellanes, Pasqual aplegà una 
biblioteca important i una col·lecció d’antiguitats nombrosa. A més, fou un pioner 
a Catalunya en la pràctica de l’arqueologia de camp. Un cop traspassat Pasqual, cap 
al 1808, els canonges avellanencs transformaren les seves estances particulars en la 
biblioteca museu del monestir. A banda de la biblioteca i del conjunt de manuscrits 
recopilats pel grup de canonges erudits, s’hi presentava la col·lecció aplegada per 
Pasqual, és a dir, el seu gabinet de curiositats integrat per capricis naturals, antigui-
tats (làpides romanes, medievals i altres materials de tipus arqueològic), escultures 
i pintures, així com una col·lecció de camafeus i un monetari espectacular.22

Josep Martí (1732-1806) fou el deixeble predilecte de Caresmar, segons les 
fonts. Fou un home senzill que treballà discretament i sense fer soroll, pot ser per 
això es coneguin pocs aspectes de la seva trajectòria vital. De fet, n’ignorem el se-

Mediterráneo, València, En la Imprenta de Ildefonso Mompié, 1816, p. 44.

18. Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual…, p. 39.

19. Vegeu, per exemple, el que Jaime Villanueva diu d’ell: «Este literato (que trabajó hasta su muerte en el minis-
terio sacerdotal, como si fuese su única ocupación) se entregó con tal ardor a las investigaciones históricas y di-
plomáticas, que vino a dar en el estremo tan perjudicial á la literatura, que es la universalidad. El afan desmedido 
de adquirir, sin �jarse en un ó dos objetos que sean como el centro de todo estudio, y á cuya ilustración sirvan 
todas las vigilias, viene al �n á parar en que el literato muere rodeado de colecciones, de notas y de preciosidades 
sin digerir, y que no pueden ser útiles al mundo, si otro no emprende de nuevo la misma carrera, y no concibe y 
pare el fruto que mas facilmente hubiera dado el primero. Este es el caracter del señor Pascual: grande hacinador 
de documentos de toda especie, efecto de la sed que le devoraba en este ramo, y que no le permitia �jarse en un 
punto solo de la literatura. Con lo cual dejó poquisimas cosas concluidas, y los XIII tomos que quedan de sus 
trabajos, no son más que colecciones, miscelaneas de escrituras, notas, extractos, combinaciones, etc., etc. […].» 
Jaime Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España. Tomo XII. Viaje a Urgel y a Gerona, Madrid, Imprenta 
de la Real Academia de la Historia, 1850, p. 90-91.

20. Jaume Pasqual, El antiguo obispado de Pallás en Cataluña, Tremp, Pau Gallifa, 1785.

21. Alberto Velasco Gonzàlez i Joan Yeguas Gassó, «L’Escola de Dibuix de la Societat Econòmica d’Amics 
del País a Tàrrega (1777-1781)», Urtx. Revista Cultural de l’Urgell (Tàrrega), núm. 26 (2012), p. 177-178. 

22. Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual…

gon cognom i no sabem res dels estudis previs a l’ingrés al monestir el 1755. Gaudí 
de bona sintonia amb Pasqual, ja que el nomenà prior quan el d’Esparreguera fou 
nomenat abat el 1791 i, a la inversa, ja que Martí feu el mateix quan fou escollit abat 
per als triennis 1795-1798 i 1801-1803. Sembla que sortí molt rarament de Bellpuig 
de les Avellanes i que treballava amb documents originals que li feien arribar des de 
fora o amb còpies. Això li permeté, de retruc, dedicar molt temps a la consulta de 
l’arxiu i la biblioteca del monestir. A banda, ordenà l’arxiu de la col·legiata de Santa 
Maria de Mur i el de l’església de Santa Anna de Barcelona,23 i tenim notícia d’una 
discussió erudita mantinguda amb el canonge gironí Francesc Xavier Dorca, sobre 
qui parlarem més endavant, al voltant dels banys àrabs de Girona.24

Les trajectòries respectives de cadascun dels canonges avellanencs reforça la 
idea que, si destacaren de forma en especial en algun àmbit de recerca, aquest fou 
el de l’arxivística. Així, un cop efectuat l’estudi dels materials conservats a l’arxiu 
propi, els canonges de Bellpuig emprengueren el buidatge sistemàtic de nombro-
sos arxius d’arreu, seguint l’exemple de l’escola arxivística francesa i els frares de 
l’abadia de Saint-Maur, coneguts popularment com els maurins, i de personatges 
tan destacats com Jean Mabillon (1632-1707), a qui es considera un dels pares de 
la diplomàtica i la paleogra�a.25 El resultat d’aquesta tasca ingent fou l’acumulació 
a la biblioteca de Bellpuig de les Avellanes d’un gran nombre de manuscrits que 
incloïen les transcripcions de nombrosos documents. En aquest sentit, inventaris 
posteriors a la mort de Caresmar, Pasqual i Martí ens parlen de cinquanta-quatre 
volums manuscrits conservats al monestir —a més d’altres papers solts—, dels 
quals només ens n’ha pervingut una part a causa de les pèrdues ocasionades per 

23. Eduardo Corredera Gutiérrez, La escuela histórica avellanense, p. 119-127.

24. Jaime Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España. Tomo XIV. Viaje a Gerona, Madrid, Imprenta de la 
Real Academia de la Historia, 1850, p. 187-188.

25. Vegeu un esment breu sobre l’activitat dels canonges de Bellpuig de les Avellanes en l’ordenament d’arxius a 
Ramon Planes i Albets, La descripció dels arxius municipals catalans 4ns a la 4 del segle xix: l’arxiu de la ciutat 
de Solsona, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1993, p. 23. És prou eloqüent i il·lustratiu el testimoni de Fèlix 
Torres Amat, que a�rmà que Caresmar «[…] después de cinquenta años de registrar los archivos públicos y 
manuscritos de particulares de Cataluña, Aragon, Valencia, y de las provincias de Francia vecinas á España, dejó 
reunidos en muchos volúmenes millares de documentos inéditos, para ilustrar la historia civil y eclesiástica de 
nuestro reino […]. Enriqueció despues mucho esta colección el P. D. Jayme Pascual, monje del mismo monas-
terio, á quien el P. Caresmar habia como inoculado su a�cion é inteligencia en este ramo de la literatura.» Fèlix 
Torres Amat, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat, arzobispo de Palmyra, Madrid, Imprenta que fué de Fuen-
tenebro, 1835, p. 150-151. En termes similars s’expressà Antoni Elias de Molins: «Los que formaban esta nueva 
escuela siguen derroteros distintos de sus predecesores, y en especial de los que en su gabinete y en el seno de las 
corporaciones de la capital del Principado tenían a�ciones eruditas y cultivaban las ciencias históricas. […] Los 
archivos y bibliotecas de nuestras catedrales y monasterios yacían abandonados, nadie examinaba sus vetustos 
pergaminos y preciosos códices, la labor era ingrata y poco lucida para el que penetrara en aquellos depósitos 
y no se sospechaba que de su estudio podía brotar la verdad histórica y el esclarecimiento de hechos dudosos y 
la revelación de otros desconocidos.» Antoni Elias de Molins, Los estudios históricos y arqueológicos…, p. 6.
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diversos enfrontaments bèl·lics i la desamortització del 1835.26

La història de la pèrdua parcial i deslocalització de la biblioteca i arxiu del 
monestir de Bellpuig de les Avellanes cal emmarcar-la en el Trienni Liberal i les 
desamortitzacions decimonòniques, que suposaren la dispersió d’aquest ric con-
junt patrimonial i la conversió en un gran trencaclosques escampat per diferents 
llocs.27 Sortosament, el passat 2002 es produí una troballa fonamental, la reapa-
rició a l’església de Vilanova de la Sal, localitat ubicada ben a prop del monestir, 
d’una part de les transcripcions de documents de Caresmar i els seus col·legues, 
juntament amb altres materials derivats de les seves investigacions. Entre aquest 
conjunt recuperat, hi havia els cinc volums denominats Cartophylacium, que no 
són altra cosa que el cartulari del monestir aplegat per Caresmar i els seus aju-
dants. Tota aquesta documentació es troba actualment en procés d’estudi en el 
marc d’un projecte dirigit per Flocel Sabaté.28

2. El monestir de Bellpuig de les Avellanes i els comtes d’Urgell
L’interès de Jaume Caresmar i Jaume Pasqual pel passat els portà a aproximar-s’hi 
no solament a través dels documents i la diplomàtica, sinó des de les diferents 
òptiques que els oferien altres disciplines auxiliars de la història. Un dels aspectes 
que singularitza els canonges de Bellpuig de les Avellanes és aquesta actitud arque-
ologista, moderna, davant determinades restes materials, en especial en tot el que 

26. Francesc Martorell i Trabal, «Manuscrits dels PP. Caresmar, Pasqual i Martí a la Biblioteca del Convent 
de Franciscans de Balaguer», Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), núm. 12 (1927), p. 178-240. Antoni Elias 
de Molins es lamentava de l’edició frustrada i de la pèrdua posterior dels manuscrits aplegats a la biblioteca de 
Bellpuig de les Avellanes, tot reivindicant la necessària revaloració de la tasca que dugueren a terme els canonges 
avellanencs: «La modestia de los escritores montañeses, la escasa protección que alcanzaron, impidió que al �nali-
zar aquel siglo quedara escrita y publicada sobre bases sólidas la Historia civil y eclesiástica de Cataluña. Dejaron 
materiales abundantes y escogidos que con poca labor y menos trabajo de selección, en el siglo siguiente se hubiera 
podido realizar el proyecto que acariciaron aquellos eruditos investigadores y sabios escritores. Las guerras y tur-
bulencias políticas que agitaron la primera mitad del siglo xix á Cataluña, las nuevas tendencias literarias y poca 
solidez de muchos de los escritores eruditos que en él  orecieron, relegaron en el más completo olvido los trabajos 
de los PP. Caresmar, Pascual, etc., y tras el olvido vino la casi total pérdida de los materiales reunidos. Si hoy se ha-
llaran se podría por mano diligente y entendida en estudios históricos, dar cima á una monumental historia de Ca-
taluña, que en parte no es desconocida.» (Antoni Elias de Molins, Los estudios históricos y arqueológicos…, p. 27). 

27. Sobre la dispersió de la biblioteca i els manuscrits dels canonges avellanencs, vegeu Paul Freedman i Flocel 
Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques…», p. 28-33; Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume 
Pasqual…, p. 147-162; Miquel Carbonell Pascual del Pobil, Robert Porta i Roigé, Araceli Rosillo Lu-
que i Antoni Salat Noguera, «La biblioteca dels canonges premonstratesos del Monestir de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes: història i situació actual», a VIII Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes «La 
creació de la memòria monàstica medieval al llarg dels segles», Os de Balaguer, Associació d’Amics del Monestir 
de les Avellanes i Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura» (ponència), 2017.

28. Per a una primera avaluació de la troballa i dels documents que la integren, vegeu Paul Freedman i Flocel 
Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques…», p. 33-35.

es refereix a tombes de personatges il·lustres, sepulcres sants i altars consagrats. 
En aquest sentit, la seva aproximació al passat també els portà a interessar-se per 
receptacles de diferents tipus que contenien restes humanes i cossos sants. Es trac-
tava d’estudiar no només les despulles de personatges rellevants per a la història de 
l’Església, com podien ser antics màrtirs ara venerats en parròquies o monestirs 
del Principat; sinó també de personatges laics rellevants en la història de determi-
nats centres religiosos, especialment aquells que s’havien quali�cat de fundadors 
i havien estat sebollits dins els monestirs que havien contribuït a fundar. Molts 
cops, aquests laics remetien als orígens primigenis d’aquests monestirs, per la qual 
cosa aprofundir-ne en la trajectòria vital implicava, de retruc, aproximar-se al mo-
ment fundacional d’aquests centres religiosos. 

Sobre aquesta darrera qüestió, hem de referir-nos a l’obertura de les tombes 
que integraven el panteó dels comtes d’Urgell a l’església del monestir de Bellpuig 
de les Avellanes, operació que fou dirigida per Jaume Caresmar. Es tractava d’un 
panteó comtal promogut per Ermengol X, el darrer membre de la nissaga dels Ca-
brera que ocupà el comtat i que morí el 1314. A part de la seva tomba, Ermengol 
hi feu construir un sepulcre doble per contenir les despulles dels seus pares, el 
comte Àlvar I i la muller Cecília de Foix, a més d’una tercera tomba per al seu ger-
mà, Àlvar II, vescomte d’Àger. Avui aquests sepulcres es conserven a Nova York, a 
¦e Cloisters, institució museística que depèn del Metropolitan Museum of Art.29

Per què Caresmar feu obrir les tombes dels comtes d’Urgell el 1752? Lògica-
ment, per l’interès que aquells sepulcres tenien per a la història del monestir. No 
es tractava només del panteó d’una de les famílies catalanes més importants del 
segle xiv, sinó també d’uns elements del passat que prestigiaven la comunitat, ja 
que algú amb aquella transcendència havia decidit sebollir-se a Bellpuig. A més, 
els motius per dur a terme l’operació els trobem en un context de recerca domèsti-
ca molt precís. El mateix 1752 Caresmar i els seus ajudants acabaren el buidatge i 
la transcripció de la documentació de l’arxiu del monestir, tasca de la qual sortí el 
Cartophylacium, el cartulari de la casa. Igualment, des de �nal de 1751, Caresmar 
redactava una història del monestir en llengua castellana, coneguda en la histori-
ogra�a com els Annals, un manuscrit que degué enllestir poc després del 1752, ja 
que s’hi esmenta el Cartophylacium. Era una obra que tenia l’objectiu d’emplaçar el 

29. Sobre el panteó dels comtes d’Urgell, vegeu Francesca Español bertran, «Els comtes d’Urgell i el seu panteó 
dinàstic», a Prim Betran i Roigé et al., El comtat d’Urgell, Lleida, Universitat de Lleida, 1995, p. 149-183; Francesca 
Español Bertran, «El panteó dels comtes d’Urgell al monestir de Bellpuig de les Avellanes», a Antoni Pladevall 
i Font (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Escultura I. La con4guració de l’estil, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2007, 
p. 80-86; Gener Gonzalvo Bou, Història del panteó dels comtes d’Urgell. Els sepulcres del monestir de Bellpuig de les 
Avellanes, Lleida, Universitat de Lleida, 2007; Alberto Velasco Gonzàlez i Francesc Fité i Llevot, «Els comtes 
d’Urgell, promotors artístics», a O rei o res. La 4 del comtat d’Urgell, Balaguer, Museu de la Noguera, 2016, p. 46-51.
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monestir en el context de la història d’Espanya, Catalunya i del comtat d’Urgell.30 
Aquests treballs feren entendre a Caresmar que les diferents nissagues dels comtes 
d’Urgell havien estat fonamentals per a la història de la comunitat des de la fun-
dació al segle xii, amb el protagonisme exercit per Ermengol VII i Dolça de Foix, 
i �ns al 1413, data de la desfeta del comtat.31

Era evident, per tant, que aquelles tombes podien aportar informació valuosa i 
convenia escatir qui hi havia sebollit en cadascuna, ja que des del segle xvii exis-
tien alguns dubtes sobre qui era qui. L’historiador Dídac Montfar (1600-1652), ar-
xiver de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, fou el primer que es referí a la possible iden-
titat dels �nats. Montfar associava el sepulcre doble amb Ermengol VII i Dolça de 
Foix, els fundadors del monestir; la tomba més important amb Ponç de Cabrera, 
i el sepulcre més petit amb Ermengol X.32 És evident, tanmateix, que aquesta in-
terpretació no es correspon amb l’actual —sobre la qual també hi ha discrepàncies 
en la historiogra�a—, però en qualsevol cas, que una de les tombes s’associés als 
fundadors devia inspirar els canonges de Bellpuig per pouar en els orígens del 
monestir a través d’una via diferent de la dels documents que espigolaven a l’arxiu.

Així, la primera tomba que s’inspeccionà fou la tomba petita que avui iden-
ti�quem amb Àlvar, vescomte d’Àger i germà d’Ermengol X. L’operació es dugué 
a terme el 1739 a instàncies de Daniel Finestres, tres anys abans de l’arribada de 
Caresmar al monestir (1742), cosa que indica que el projecte d’obrir les tombes 
per estudiar-ne el contingut potser fos una idea inicial de Finestres. Sigui com 
sigui, amb l’obertura d’aquest primer sepulcre, s’esvaïren els dubtes sobre la identi-
�cació del �nat. Montfar l’havia associat a Ermengol X, però a l’interior aparegué 
un pergamí que identi�cava les restes amb el vescomte Àlvar, que havia mort en 
combat a Sicília el 1299.33

Cal deduir que el projecte d’obertura de totes les tombes es degué estroncar 
amb la mort del canonge Finestres (1744) i que no fou �ns a la nova etapa de re-
cerques iniciada per Caresmar que es degué reprendre. Així, el 9 d’abril de 1752 
Caresmar examinà les restes contingudes dins del sepulcre doble, que ell associava 

30. Paul Freedman i Flocel Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques…», p. 21 i 27-28.

31. Fins i tot, els comtes s’hi feren construir una residència. Vegeu Alberto Velasco Gonzàlez i Francesc Fité i 
Llevot, «Els comtes d’Urgell, promotors artístics», p. 80-81; Francesc Fité i Llevot, «El monestir de Santa Maria 
de Bellpuig de les Avellanes: l’arquitectura d’època medieval i les transformacions del segle xviii», a Flocel Saba-
té i Curull (ed.), Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. An Approach to the Premostratensian Canons in the 
Iberian Peninsula, Dresden, Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (en premsa).

32. Dídac Montfar Sorts i Cellers, Historia de los Condes de Urgel, vol. 1, p. 409-411.

33. Vegeu una transcripció del document a Eduardo Corredera Gutiérrez, «Los condes soberanos de Urgel y 
los premonstratenses», Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona), vol. 36 (1963), p. 248-249.

a Ermengol X i la dona d’Ermengol VII, Dolça.34 Com ja apuntà Francesca Es-
pañol, és evident que aquesta associació no respon a cap lògica funerària, ja que 
Ermengol X i Dolça de Foix eren membres de nissagues diferents. És molt més 
factible, com apunta la mateixa historiadora, que es tracti de les tombes d’Àlvar I i 
Cecília de Foix, els pares d’Ermengol X, el promotor del panteó.35

En qualsevol cas, de l’obertura del 1752, ens han arribat diferents relats del 
mateix Caresmar bastant detallats pel que fa al que hi aparegué en l’interior. En 
obrir la tomba d’Àlvar I, n’aparegué el cos amb la roba molt malmesa, però amb 
les sabates ben conservades i amb uns esperons que, atesa l’atenció que posà el 
canonge avellanenc a descriure’ls, devien ser força espectaculars:

[…] su cuerpo en la misma forma que está e�giado encima, pero su ropa 
ya consumida, que al tocarla se desavía como la ceniza o la pavilla de papel 
quemado […] pero los zapatos están casi del todo enteros, y son hechos en 
la misma forma que representa la imagen; y lo mismo los acicates, que quité 
de su pie y puse por memoria en el Archivo, los cuales están hechos en �gura 
de onda; y en cada uno están delineados los escaques de la Casa de Urgel; y 
la correa que bajaba bajo el talón, y que estaba sobre el pie pendiente de unos 
escudos, que parecen y creo que son de oro, en que creo que también están 
descifrados los dichos escaques […].36

El que interessa destacar del relat de Caresmar és que els esperons descrits po-
drien correspondre’s amb un exemplar de coure sobredaurat i esmaltat, amb 
roda d’estrella, avui conservat al Metropolitan Museum of Art de Nova York (inv. 
14.25.1737) (�g. 1). 

La peça es troba decorada amb les armes del comtat d’Urgell, l’escacat d’or i sa-
bre, cosa que permet sospitar que podia pertànyer a un membre de la nissaga. Amb 
tot, segons la bibliogra�a recent, la tipologia de l’esperó remet a models francesos o 
catalans (?) de cap al 1400,37 amb la qual cosa difícilment pogué pertànyer a algun 

34. El 15 de gener de 1763 es documenta una altra inspecció de la tomba femenina. Eduardo Corredera Gutié-
rrez, «Los condes soberanos de Urgel…», p. 246-247.

35. Francesca Español bertran, «Els comtes d’Urgell…», p. 149-183.

36. Eduardo Corredera Gutiérrez, «Los condes soberanos de Urgel…», p. 245-247. Vegeu una altra versió del 
relat a Jaume Caresmar, Historia de Santa María de Bellpuig de las Avellanas, Balaguer, Grá�cas Romeu, 1977, 
p. 252-253.

37. Aquest esperó ingressà al museu nord-americà el 1913 com a donació de William H. Riggs, un dels majors 
col·leccionistes d’armes i armadures del seu temps, propietari d’una col·lecció que havia format a Europa, on 
residí molts anys, i que acabà lliurant íntegrament al museu novaiorquès. Vegeu Helmut Nickel, «Arms and Ar-
mor from the Permanent Collection», 7e Metropolitan Museum of Art Bulletin (Nova York), núm. 49/1 (1991), 
p. 12 (reproduïda). 
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dels personatges masculins �nats als sepulcres avellanencs. Cal afegir, a més, que 
els esperons amb roda ja es documenten a Europa a mitjan segle xiii,38 però sembla 
que a la península Ibèrica aquest ús no es generalitzà �ns al segle xiv.39 Caldria fer 
una recerca més aprofundida sobre l’objecte, però aquests indicis, acarats amb la 
cronologia d’Àlvar I (1239-1268), fan difícil considerar que aquest pogués ser un 
dels esperons trobats per Caresmar dins la tomba, llevat que la peça fos una mica 
anterior del que es pensa i s’hagués de situar vers el 1268, data de traspàs del comte. 
Tanmateix, sembla poc probable, atès que el tipus d’esperó a què respon l’exemplar 
del Metropolitan Museum of Art no es troba lluny dels localitzats a la capella de San 
Martín de la catedral de Tudela en una excavació dels anys 2002-2003, correspo-
nents a Juan Renalt de Ujué, pare i �ll, que s’han pogut datar a �nal del segle xiv.40

Les altres dues descripcions que conservem de l’obertura de la tomba d’Àlvar I 
contenen algun element que encara di�culta més la identi�cació amb l’esperó del 
museu nord-americà:

38. Blanche M. A. Ellis, «Spurs and Spur Fittings», a John Clark (ed.), 7e Medieval Horse and its Equipment. 
C. 1150-c. 1450, Londres, Museum of London, 1995, p. 124-150 (especialment p. 128).

39. Edward Martin Jope, «¦e Tinning of Iron Spurs: A Continuous Practice from the Tenth to the Seventeenth 
Century», Oxoniensia (Oxford), núm. 21 (1956), p. 35-42; Alexander Ruttkay, «Waªen und Reiterausrüstung 
des 9. bis zur ersten Häle des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II)», Slovenska archeológia (Nitra), núm. 24/2 
(1976), p. 245-395 (especialment, p. 351).

40. La similitud és especialment palesa amb els esperons corresponents a l’enterrament 13. Vegeu Jesús Sesma 
Sesma, «Ajuar funerario de Juan Renalt de Ujué, padre e hijo», a Caballeros y caballos entre 1212 y 1512, Pam-
plona, Museo de Navarra, 2012, p. 36-39.

Para enterarme mejor de este sepulcro lo hice abrir el día 9 de abril de 1752 
[…] lleva espuelas muy diversas a las de ahora y atadas a la parte anterior y 
superior del pie, son de hierro fundido, sin ruedas, sino con una punta larga, 
teniendo adornadas las alas con muchas pequeñas insignias de los Condes 
de Urgel, y con un escudo pequeño de latón en el ala exterior. En mi museo 
guardo una de estas espuelas que quité de un pie del conde para recuerdo y 
curiosidad. En los acicates están labrados los escaques de los Condes de Ur-
gel, así como en las correas del talón; de lo que está sobre el pie penden unos 
escudos en oro con los mismos escaques […].41

[…] los vestidos se reducían a polvo al menor contacto […] tenía espuelas 
en los talones, pero eran muy diferentes a las hoy empleadas, pues se ataban 
en la parte anterior y superior del pie; son de hierro fundido sin rueda en lo 
posterior, sino que acaban en punta bastante larga, y sus alas llevan por ador-
no pequeñas insignias de los condes de Urgel y un escudo también pequeño 
de latón en el ala exterior. Yo cogí una de estas espuelas y la guardo en mi 
museo como recuerdo y curiosidad.42

Com podem veure en les descripcions, els esperons que localitzà Caresmar no 
eren de roda, sinó que es corresponien amb allò que en castellà es denominen aci-
cates, això és, esperons �nits en punta que seguien la tradició andalusina. Aquest 
tipus s’adiu amb les troballes arqueològiques efectuades en terres hispanes, en què 
veiem com els esperons rematats en punta predominen en contextos del segle 
xiii,43 és a dir, la cronologia a la qual cal associar el comte Àlvar I.

Desconeixem què es feu dels esperons que Caresmar guardà a la biblioteca 
museu del monestir, però cal deduir que es dispersaren al segle xix juntament 
amb la resta de materials que integraven la biblioteca i el llegat dels canonges eru-

41. Eduardo Corredera Gutiérrez, «Santa María de Bellpuig de las Avellanas y los Condes de Urgel. (Breve 
relato histórico). I», Ilerda (Lleida), núm. 21 (1971), p. 135, que extreu la citació del manuscrit dels Annals de 
Caresmar (f. 331r i següents).

42. Jaume Caresmar, Historia de Santa Maria de Bellpuig…, p. 253 (citació extreta del manuscrit De rebus 
ecclesiae Sanctae Mariae Bellpodiensis Avellanarum un Catalonia ordinis canonicarum regularium S. Augustini 
Praemonstratensium, redactat per Caresmar).

43. Álvaro Soler del Campo, «Estudio comparativo de un conjunto de espuelas bajomedievales», a Arqueología 
Medieval Española. II Congreso, Madrid, Asociación Española de Arqueología Medieval, 1987, vol. 3, p. 179-189; 
Paloma López Sebastián, «Espuelas doradas de Armentia», Akobe: restauración y conservación de bienes cultu-
rales (Vitòria), núm. 9 (2008), p. 34-38; Alejandro García Álvarez-Busto i Noelia Fernández Calderón, «El 
caballero de las espuelas doradas. Análisis arqueológico de un enterramiento nobiliario medieval del monasterio 
de Corias», Gladius (Madrid), núm. 34 (2014), p. 135-152; Enrique Gutiérrez Cuenca, «Reivindicación de es-
tatus y costumbres foráneas en el registro funerario medieval castellano. A propósito de dos casos de Cantabria», 
Studia historica. Historia medieval (Salamanca), núm. 35/1 (2017), p. 73-103 (esp. p. 75-88).

Fig. 1. Esperó amb l’heràldica dels comtes d’Urgell (foto: Metropolitan Museum of Art)
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dits avellanencs. En aquest sentit, és convenient recordar que la primera notícia 
que hi ha de l’esperó avui conservat a Nova York coincideix amb la seva venda a 
París el 1864, pocs anys després de l’inici de la dispersió dels materials conservats 
a la biblioteca museu de Bellpuig de les Avellanes.44 Altrament, recuperem aquí 
una dada que aporta llum sobre l’assumpte, atès que es té constància que en la 
sessió celebrada el 15 d’agost de 1906 al ple de l’Ajuntament de Lleida, en la qual 
s’informà sobre la venda polèmica dels sepulcres,45 el governador civil «regaló á 
la corporación municipal un pequeño retazo del manto que envolvía los féretros 
de los condes de Urgel y un trozo de las espuelas con que había sido investido ca-
ballero el Conde, creyendo sean los únicos objetos de gran valor histórico que se 
conservan en esta provincia».46 Malauradament i, després d’haver fet les consultes 
oportunes a l’Ajuntament de Lleida, en aquesta institució no es conserva cap rastre 
dels materials esmentats.

Coincidint amb l’obertura de les tombes d’Àlvar I i Cecília de Foix, el mateix 
9 d’abril de 1752, Caresmar també inspeccionà el sepulcre que ell considerava 
d’Ermengol VII i que avui s’identi�ca amb Ermergol X. L’erudit parla, a més, d’una 
segona obertura del 2 d’octubre o 2 de desembre del mateix any.47 Quant a la iden-
ti�cació del personatge sebollit, associà les restes al fundador del monestir perquè 
hi veié clavada una sageta de ferro en una vertebra i les cròniques deien que Er-
mengol VII havia mort a Requena el 1184 per les ferides causades en una embos-
cada.48 El 21 d’octubre del mateix any Caresmar posà les restes del comte «en un 
saquillo de lienzo en la misma sepultura».49

Les conclusions de la recerca feta al voltant dels sepulcres, Caresmar les recollí 
en una obra similar als Annals ja esmentats, el manuscrit titulat De rebus ecclesiae 
Sanctae Mariae Bellipodiensis Avellanarum, que fou presentat a la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona el 1773. Es tractava d’una història del monestir 
redactada en llatí —els Annals foren escrits en castellà—, de la qual actualment es 
conserva una còpia a l’arxiu de Bellpuig. L’obra analitzava les trajectòries dels dife-

44. L’esperó fou subhastat a Drouot (Objets d’art et de curiosité, París, Hôtel Drouot, 1864, p. 13, núm. 77).

45. Sobre la venda dels sepulcres i la polèmica suscitada per l’operació, vegeu Gener Gonzalvo Bou, Història del 
panteó dels comtes d’Urgell…, p. 67-70; Gener Gonzalvo Bou, «El panteó dels comtes d’Urgell a Nova York», a 
Jesús Mestre i Campi i Josep Bracons i Clapés (eds.), Art català al món, Barcelona, Edicions 62, 2007, p. 96-99. 

46. Antoni Elias de Molins, «El monasterio de las Avellanas», Cultura Española (Madrid), núm. 4 (1906), p. 
980-981.

47. Eduardo Corredera Gutiérrez, «Los condes soberanos de Urgel…»,p. 243; Jaume Caresmar, Historia de 
Santa Maria de Bellpuig…, p. 71.

48. Jaume Caresmar, Historia de Santa Maria de Bellpuig…, p. 69-71.

49. Eduardo Corredera Gutiérrez, «Los condes soberanos de Urgel…», p. 243.

rents comtes d’Urgell �ns a Ermengol X, el darrer membre de la dinastia dels Ca-
brera, mort el 1314 i promotor del panteó funerari comtal.50 El fet d’incloure una 
història de les diferents nissagues comtals en una obra dedicada a la història do-
mèstica avellanenca no era pas gratuïta, ja que amb això es feia evident la voluntat 
de l’autor d’establir un vincle perdurable entre la comunitat i la casa d’Urgell. La 
relació intensa que els comtes havien mantingut amb Bellpuig de les Avellanes des 
del temps de la fundació era un element de prestigi per al monestir i Caresmar 
n’era plenament conscient. Per això, decidí pouar en la història comtal, perquè, en 
fer-ho, pouava també en la història de Bellpuig. 

Llegint els diferents relats que Caresmar deixà escrits als manuscrits dels An-
nals i De rebus, es detecten clarament quins eren els seus interessos amb l’obertura 
dels sepulcres. N’estudià les restes físiques, intentà determinar l’edat d’alguns dels 
�nats, examinà els induments per veure si corresponien a l’època de les persones 
que els lluïen i s’interessà per aquells objectes que podien contribuir a la identi�-
cació correcta dels cossos, com és el cas dels esperons o de la sageta de ferro. Ve-
iem, així doncs, que Caresmar s’aproximà a les tombes i a les despulles físiques des 
de metodologies i òptiques diverses. Tot plegat culminà amb la redacció, el 1764, 
d’uns epita�s —avui perduts— que s’emplaçaren a tocar de les tombes respecti-
ves,51 uns textos que recollien les glòries dels personatges allà sebollits i que no 
solament tenien per missió fer-ne remembrança, sinó també alliçonar a tot aquell 
que visités el panteó sobre la transcendència històrica dels comtes i de la casa que 
els acollia en el seu descans etern.

3. L’obertura de sepulcres sants, altars i reliquiaris
L’estudi del panteó comtal de Bellpuig de les Avellanes i l’anàlisi dels cossos se-
bollits dins de les respectives tombes tenia a veure amb altres recerques similars 
que els canonges avellanencs dugueren a terme, com la inspecció de tombes re-
lacionades amb cossos sants i l’obertura d’altars consagrats i reliquiaris. Si la ins-
pecció de tombes de personatges il·lustres com els comtes d’Urgell els portava a 
endinsar-se —suposadament— en els inicis de la història del monestir propi, la 
inspecció d’altars consagrats els remetia al moment fundacional de determinades 
esglésies, coincidint amb el moment de la consagració.

Pel que fa a Jaume Caresmar, el seu interès per l’estudi de cossos sants conser-

50. Paul Freedman i Flocel Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts històriques…», p. 26-27.

51. Els textos dels diferents epitafis es troben transcrits a Eduardo Corredera Gutiérrez, «Los condes 
soberanos de Urgel…», doc. 16-21, p. 272-281. Per a la data de redacció dels epita�s, vegeu Jaume Caresmar, 
Historia de Santa Maria de Bellpuig…, p. 71.
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vats a Catalunya té a veure amb els seus treballs en l’àmbit de l’hagiogra�a, disci-
plina sobre la qual escrigué diferents obres dedicades a sant Cugat, sant Norbert 
o sant Jordi, el darrer dels quals arribà a presentar en forma de dissertació erudita 
a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1774). També pronuncià sermons 
coincidint amb determinades festivitats, com és el cas de santa Tecla, sant Pere i 
d’altres.52 La seva expertesa en l’àmbit dels estudis hagiogrà�cs feu que el capítol de 
la catedral de Lleida li encarregués, cap al 1774, un dictamen sobre els sants que 
havien d’incloure’s al cadirat del cor que els canonges de la catedral encarregaren 
a l’escultor Lluís Bonifàs.53

Emperò, els seus estudis més recordats són els que dedicà a sant Sever i santa 
Eulàlia, el segon dels quals aixecà una gran polèmica. Pel que fa al de sant Sever, 
publicat el 1764, tenia la missió de rebatre la tesi de Gregori Maians sobre la dis-
tinció entre el sant Sever de Ravenna i el de Barcelona.54 Les relíquies del sant es 
custodiaven a la catedral de Barcelona dins d’una arqueta del taller dels Embriachi 
cap al 1400,55 un embolcall idèntic al que contenia relíquies diverses al monestir 
de Santa Maria de Meià, ubicat no gaire lluny de Bellpuig de les Avellanes i que 
fou inspeccionat per Jaume Pasqual. En aquest cas, l’arqueta i el contingut havia 
estat un donatiu del comte d’Urgell, segurament, Pere II.56 A Àger, com veurem 
més endavant, una altra arqueta dels Embriachi custodiava relíquies de santa Sa-
bina. A Bellpuig de les Avellanes, a més, es conservava una relíquia important de 
la sandàlia de la Mare de Déu, per la qual Caresmar sentia gran devoció,57 que es 
guardava en una arqueta d’ús profà, també de cap al 1400, que fou adaptada com 
a reliquiari, avui conservada al Museu de Lleida. Novament, arqueta i relíquia 
pogueren ser regals del comte Pere II d’Urgell al monestir.58

Quant als treballs de Caresmar dedicats a santa Eulàlia, conservem diferents 
manuscrits que tracten des de qüestions purament hagiogrà�ques �ns a qüestions 
més relacionades amb el tema que ens interessa, com el conservat a la biblioteca 

52. Sobre aquestes treballs i sermons, vegeu Marina Garí i Abelaira, Raimon Masdéu i Térmens i Manuela 
Urbina, «Jaume Caresmar…», p. 364-368.

53. En relació amb aquesta qüestió, vegeu Alberto Velasco Gonzàlez i Joan Yeguas Gassó, «Intel·lectualitat 
i encàrrecs artístics…», p. 350-351.

54. Jaume Caresmar, Sanctus Severus episcopus et martyr, sedi et civitati Barcinonensi, noviter assertus ac vindi-
catus. Dissertatio historica, Vic, Ex o¯cina Petri Morera, 1764.

55. Francesc Fité i Llevot, «Jason i Medea, un cicle iconogrà�c de la llegenda troiana a l’arqueta de Sant Sever 
de la catedral de Barcelona», D’Art (Barcelona), núm. 19 (1993), p. 169-186.

56. Alberto Velasco Gonzàlez i Francesc Fité i Llevot, «Els comtes d’Urgell, promotors artístics», p. 77-78.

57. Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual…, p. 40.

58. Alberto Velasco Gonzàlez i Francesc Fité i Llevot, «El comte Pere II d’Urgell i les arts», Lambard. Estudis 
d’Art Medieval (Barcelona), núm. 26 (2014-2016), p. 100-114.

del monestir de Montserrat (ms. 725) intitulat Descubrimiento del Sepulcro en que 
estuvieron los Sagrados Huesos de Santa Eulalia de Barcelona desde los primeros 
siglos de la Iglesia hasta el siglo xiv, que és una còpia del segle xix d’un original ca-
resmarià del 1774.59 Les seves recerques sobre la santa culminaren en la publicació 
de l’obra Censura sobre algunos hechos del martirio de Santa Eulalia Barcelonesa 
(1782), publicada sota el pseudònim d’Agustín Sala, en què refutava alguns dels 
fets miraculosos atribuïts a la santa, així com diversos martiris que, segons les 
fonts, se li havien infringit.60 Això motivà l’activació d’una campanya de descrèdit 
popular en contra seu (1780-1782) en la qual participaren el dominic Domènec 
Ignasi de Bòria i el capítol barceloní, que li denegà, �ns i tot, l’accés a l’arxiu de la 
catedral (1789).61 En aquest sentit, a l’Arxiu Diocesà de Barcelona es conserva un 
manuscrit de vint-i-dos folis titulat Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir, 
patrona y tutelar de la misma ciudad nuevamente vindicada e illustrada, en què 
defensa novament la seva posició sobre el cas de les restes de santa Eulàlia.62

Caresmar també manifestà interès pel reconeixement de relíquies disposades 
en la consagració d’altars. En aquest sentit, tenim constància que examinà un con-
junt de relíquies que havia aparegut el 1575 a Sant Miquel de Cuixà, a la capella de 
Santa Maria del Pessebre, entre les quals n’hi havia de sant Nazari, sant Flamidià i 
sant Narcís.63 Tanmateix, l’interès en aquest àmbit sembla que no fou tan profund 
com el de Jaume Pasqual, de qui conservem més notícies i notes en els manuscrits 
de la SACM i que cal connectar amb els seus coneixements en matèria de litúrgia 
i, alhora, amb els seus estudis hagiogrà�cs. 

Una de les intervencions de Pasqual que tenim documentades és la que supervisà 
a l’altar principal de la cripta de Sant Pere d’Àger. Es tracta d’una col·legiata constru-
ïda a partir dels anys trenta del segle xi a través del patronatge d’Arnau Mir de Tost, 

59. El manuscrit original, conservat als caputxins de Sarrià, fou destruït el 1936. Vegeu Alexandre Olivar i 
Daydí, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat, Barcelona, Monestir de Montserrat, 
1977, núm. 725, p. 155.

60. Jaume Caresmar, Censura sobre algunos hechos del martirio de Santa Eulalia Barcelonesa, Madrid, Joaquín 
Ibarra, 1782.

61. Josep Sanabre i Sanromà, El archivo de la catedral de Barcelona, Barcelona, Imprenta Pulcra, 1948, p. 60-67; 
Eduardo Corredera Gutiérrez, «La escuela histórica avellanense (Conclusión)», Analecta Sacra Tarraconen-
sia (Barcelona), núm. 35 (1962), p. 202-203.

62. Marina Garí i Abelaira, Raimon Masdéu i Térmens i Manuela Urbina, «Jaume Caresmar…», p. 359, 
en què es recullen altres manuscrits documentats o conservats relacionats amb les recerques de Caresmar al 
voltant de la santa (p. 350-354). Vegeu Paul Freedman i Flocel Sabaté i Curull, «Jaume Caresmar i les fonts 
històriques…», p. 34. 

63. Francisco Dorca, Colección de noticias para la historia de los santos mártires de Gerona, Barcelona, En la 
Imprenta de Tecla Pla Viuda, s. d., p. 229. Dec aquesta referència a Marc Sureda, a qui agraeixo que me l’hagi 
comunicada.
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senyor d’Àger, que erigí el temple i el dotà en una mostra clara de prestigi personal.64 
El temple té una cripta inferior i una església superior. La cripta es degué consagrar 
cap al 1036, poc després d’haver conquerit Mir de Tost la vila als musulmans. L’al-
tar que Jaume Pasqual inspeccionà i obrí es corresponia, molt probablement, amb 
aquesta consagració. De l’obertura en conservem dos testimonis documentals. Pri-
merament, l’acta notarial que s’aixecà en el moment de la inspecció, que tingué lloc 
el 20 de desembre de 1781, de la qual es conserva una còpia amb lletra de Pasqual en 
un dels volums de la SACM.65 A l’acte hi assistí Bonaventura Carme, notari d’Àger, 
i hi actuaren com a testimonis Manuel Fernández, manobre, i Josep Escolà, llaura-
dor. Entre els religiosos hi havia, naturalment, Jaume Pasqual; diferents preveres de 
Sant Pere d’Àger: Francesc Figuerol, Jacint Morera, Josep Barnola, Jacint Lamarca i 
Domingo Planas; així com canonges de la mateixa col·legiata d’Àger: Antoni Piñedo, 
Joan Mercader, Pedro Ezpeleta, Francesc Planas, Agustí Rey, Josep Nabas, Miguel 
Roquer i Jaime Sagarra. El relat de l’obertura del sepulcre de l’altar és molt detallat i 
permet copsar l’emoció que experimentaren els assistents a l’acte: «Teniendo luces 
encendidas, y deseando averiguar si en el centro del Altar de la mencionada Iglesia 
de Santa Maria, se hallaría algunas reliquías se levantó para este efecto la piedra 
que sirve de messa en el citado altar.» L’acta notarial descriu tots els materials que 
hi aparegueren i especi�ca les dimensions del reconditori, les característiques de la 
tapadora i el crisma emprat en la cerimònia de consagració. Es menciona que dins 
del reconditori es trobà «una caja redonda de madera hecha a torno, de unos tres 
quartos de alto, y quarto, y medio de diámetro, poco más o menos, con su tapa de la 
misma madera, rompida dicha tapa en tres pedazos». Pasqual obrí la lipsanoteca en 
presència dels assistents i n’extragué diversos teixits que, per la descripció, eren an-
dalusins, de seda, i que es conservaven molt malmesos. També n’extragué «un hueso 
entero, como de un dedo, de cosa de un quarto, y medio de largo; un diente entero» 
i altres teixits i relíquies. Un cop examinat tot, Pasqual tornà a dipositar teixits i relí-
quies dins la lipsanoteca i ho traslladaren a l’arxiu de la col·legiata per ser custodiat 
de forma provisional. Avui se n’ha perdut el rastre.

Malauradament, no aparegué cap autèntica de relíquies ni l’acta de consagra-
ció, amb la qual cosa poca informació s’extragué de la inspecció. En tot cas, els 
elements descrits ens emplacen davant restes que testimonien les cerimònies de 
consagració d’altars al segle xi pròpies del ritual romanohispànic de Narbona,66 

64. Sobre Sant Pere d’Àger, la fundació per part d’Arnau Mir de Tost i la importància del culte a les relíquies, 
vegeu Francesc Fité i Llevot, «Arnau Mir de Tost i el culte a les relíquies. Un exponent pirinenc en la promoció 
dels santuaris», Urgellia (la Seu d’Urgell), núm. 16 (2006-2007), p. 511-549.

65. SACM, Biblioteca de Catalunya, ms. 729, vol. 9, f. 391r-392r.

66. Josep Gudiol Cunill, «Colocació de les santes relíquies en els altars», La Veu de Montserrat (Vic), núm. 
24 (1901), p. 258-264, 290-295, 330-334, 377-381 i 412-420; Eduard Junyent i Subirà, «La consagración de 

amb l’aparició de tota una sèrie d’elements que ho certi�quen, com el reconditori 
amb tapa, la lipsanoteca o els fragments de teixit que embolcallaven les relíquies.

Pasqual ens ha llegat un segon relat d’aquella operació en una dissertació que 
escrigué sobre el priorat de Meià. Es tracta del Discurso Histórico o conjeturas 
sobre las antigüedades romanas i godas de el Priorato de Santa Maria de Meyá, 
una obra en forma de carta erudita que adreçà el 1782 a Manuel Abad i Lasierra, 
prior de Meià. Es conserven diverses còpies d’aquesta dissertació, que ha romàs 
inèdita.67 És un treball molt interessant de Pasqual en què tracta de tota una sèrie 
de qüestions sobre història del món antic i medieval als encontorns del monestir 
de Bellpuig de les Avellanes, passant per Àger i �ns arribar a la zona de Meià i la 
Conca Dellà. Hi trobem in�nitat de dibuixos d’inscripcions epigrà�ques, judicis 
sobre restes arqueològiques, notícies sobre troballes numismàtiques i, entre altres 
coses, una descripció interessant de la col·legiata de Sant Pere d’Àger, que inclou 
un segon relat de l’obertura de l’altar de la cripta el 1781.68 La informació que 
s’hi ofereix és similar a la de l’acta notarial, tot i que hi ha alguna novetat sobre 
la morfologia de l’altar i la naturalesa del que s’hi trobà a dins. En aquest sentit, 
Pasqual apunta que «al tiempo de colocar su retablo havian añadido á la mesa del 
Altar cosa de dos palmos por parte de la ara primitiva la que solos quatro tenía; 
i no mas el altar antiguo, en quadro». Aquest retaule s’afegí al segle xiv i encara 
se’n conserven alguns dels compartiments repartits entre el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, el Museu de Lleida i la mateixa col·legiata agerenca.69 Pel que fa a 

San Julián de Vilatorta en 1050», Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona), núm. 19 (1946), p. 279-292; Miquel 
dels Sants Gros Pujol, «El ordo romano-hispánico de Narbona para la consagración de iglesias», Hispania 
Sacra (Madrid), núm. 19 (1966), p. 321-401; Xavier Sitges i Molins, «Reconditoris i lipsanoteques de les velles 
esglésies bagenques», Dovella (Manresa), núm. 19 (1986), p. 7-11; Ramon Ordeig i Mata, «La consagració i la 
dotació d’esglésies a Catalunya en els segles ix-xi», Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
(Barcelona), núm. 24 (1991), p. 85-101; Joan Bellavista, «Consagració d’esglésies i altars a la Catalunya me-
dieval», a I Congrés d’Història de l’Església Catalana, des dels orígens 4ns ara, Barcelona, Boniquet, 1993, vol. 1, 
p. 73-82; Miquel dels Sants Gros Pujol, «Symbolismes bibliques des autels romans en Narbonnaise», a Denise 
Boyer i Francesc Guardans i Cambó (coords.), Autour de l’autel roman catalan, París, Indigo & Côté-femmes 
éditions, 2008, p. 65-75; Marc Sureda i Jubany, «Las reliquias del altar. Colección de lipsanotecas del Museu 
Episcopal de Vic», a Philippe George (dir.), De reliquiis, à propos de reliques et de reliquaires de saints, Lieja, 
Feuillets de la Cathedrale de Liège, 2010, p. 47-62.

67. Sobre les diferents còpies d’aquest manuscrit, vegeu Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual…, p. 58.

68. Jaume Pasqual, Discurso Histórico ó conjeturas sobre las antiguedades Romanas, i Godas de el Priorato de Sta. 
María de Meyá. Carta que á solicitación de el M. Ile. Sr. Dn. Manuel Abad i Lasierra dignisimo Prior de el dicho Prio-
rato escribió el Dr. Jaime Pasqual canónigo Premonstratense del Real Monasterio de Bellpuig de las Avellanas, 1782, f. 
12r-13v. La còpia consultada per nosaltres es conserva actualment en una col·lecció particular de Lleida.

69. En relació amb aquest retaule, obra del Mestre d’Albesa del darrer terç del segle xiv, vegeu Francesc Fité i 
Llevot, Reculls d’història de la vall d’Àger I: període antic i medieval, Àger, Centre d’Estudis de la Vall d’Àger, 1985, p. 
307; Pere Beseran Ramon, «Fragment de l’Epifania del retaule de la cripta d’Àger», a Museu Diocesà de Lleida 
1893-1993. Catàleg. Exposició Pulchra, Lleida, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, p. 163. A 
les restes �ns ara conegudes, cal afegir la troballa fa pocs anys, a la mateixa col·legiata, d’un segon fragment de 
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l’obertura del reconditori de l’altar, el canonge avellanenc reconeix que «entré en 
un vivo deseo de averiguar si estaba violado el Sepulcrum Martirum: pues todas 
las señas eran de que estaba intacto». Un cop feta la inspecció interior, els indicis 
i materials trobats a l’interior el feren concloure que la consagració era de «mui 
remota antigüedad, pues no corresponden á los usos de el siglo xi tiempo de la 
conquista», amb la qual cosa es palesa la tendència de molts erudits de l’època de 
fer determinades troballes més antigues del que realment eren.

Altrament, conservem informacions que poden servir per contextualitzar i en-
tendre què passà a Sant Pere d’Àger aquell dia de desembre de 1781. Des del segle 
xi, la cripta agerenca havia estat un indret de veneració de relíquies important, tal 
com es correspon amb el model de cripta que es difon en terres catalanes durant 
el segle xi en l’entorn del bisbe Oliba.70 Aquest fet s’ha de connectar amb la relació 
personal que el promotor del temple, Arnau Mir de Tost, mantingué amb aquest 
darrer, una amistat estreta i propera que devia ser anterior al 1032, quan Arnau 
assistí a la consagració de Santa Maria de Ripoll o�ciada per Oliba.71 La Catalu-
nya del segle xi és un moment de renovació d’esglésies, d’acreixement del nombre 
d’altars, de contactes amb el mon andalusí i de trànsit intens de relíquies, espe-
cialment en aquest entorn olibà.72 La combinació d’aquests factors ha fet que es 
conservin nombrosos testimonis físics i documentals de consagració d’altars que 
repeteixen una sèrie de pautes, no només litúrgiques o de ritu, sinó pel que fa a l’ús 
de determinats materials en aquestes consagracions. Fou habitual, per exemple, 
la reutilització de receptacles andalusins o orientals que, en origen, havien estat 
manufactures de luxe i que, amb el nou ús, adquirien una transcendència litúrgica 
que implicava una valorització nova de l’objecte.73 Sovintejaren, en aquest sentit, 

l’escena de l’Epifania, de la qual ja se’n conservava un primer fragment al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

70. Francesc Fité i Llevot, «La cripta de Santa Maria la Vella a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger», Simposi In-
ternacional sobre les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, Terrassa, Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, 1991, p. 
115-123; Francesc Fité i Llevot, «Arnau Mir de Tost i el culte…», p. 511-549.

71. Francesc Fité i Llevot i Eduard González Montardit, Arnau Mir de Tost. Un senyor de frontera al segle 
xi, Lleida, Universitat de Lleida, 2010, p. 126-134.

72. Jacques Bousquet, «La dédicace ou consécration des églises et ses rapports avec leur construction: l’exemple 
d’Oliba», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa (Codalet), núm. 3 (1972), p. 51-71.

73. Vegeu, per exemple, Alberto Velasco Gonzàlez, Elisa Ros i Daniel Vilarrúbias, «Una botella de pro-
ducción persa (s. ix-x) reutilizada como lipsanoteca en la iglesia de Santa Maria de Cap d’Aran (Val d’Aran, 
España)», Journal of Glass Studies (Corning), núm. 53 (2011), p. 243-246; Alberto Velasco i González i David 
Whitehouse, «A Relief-Cut Bowl from Besalú (Girona, Spain)», Journal of Glass Studies (Corning), núm. 54 
(2012), p. 119-125. L’adaptació d’objectes islàmics d’ús domèstic en contextos religiosos de l’Occident medieval 
ha estat estudiada per Avinoam Shalem, Islamic Portable Objects in the Medieval Church Treasuries of the Latin 
West, Frankfurt, Peter Lang, 1998.

els casos d’embolcallament de les relíquies amb teixits forans,74 com hem vist en la 
consagració de l’altar d’Àger.

La possessió de relíquies al segle xi a Catalunya era un element de prestigi i 
garantia de l’arribada de pelegrins. Arnau Mir de Tost en portà de Terra Santa, en 
concret, del Sant Sepulcre de Jerusalem, tal com se certi�cà amb la descoberta de 
la lipsanoteca de Santa Maria de la Torreta (Montmajor, Berguedà).75 També en 
portà d’Arlanza, apro�tant el pelegrinatge a Santiago de Compostel·la. En concret, 
eren relíquies de santa Sabina, que Jaime Villanueva encara veié a Àger a principi 
del xix dins una arqueta reliquiari del taller dels Embriachi, com les que hem 
esmentat més amunt.76 Allà mateix, a la cripta, es conservava una cinta de la Mare 
de Déu, el cos de sant Proto, relíquies de santa Eugènia, un �lat de santa Peronella 
i un clau de la graella de sant Llorenç, a més d’un fragment de la vara d’Aaron. En 
resum, la cripta de Sant Pere d’Àger era un espai on el culte a les relíquies jugava 
un paper cabdal i principal, i Fité n’ha relacionat l’arribada amb Arnau Mir de 
Tost, que les podia haver portat de Roma.77

El 1040 el bisbe Oliba enviava una carta a Arnau Mir de Tost en què l’infor-
mava de la tramesa d’un conjunt de relíquies integrat per un fragment del Lignum 
Crucis, relíquies del Sant Sepulcre i dos fragments del vestit i el calçat de la Mare 
de Déu, que formaven part d’un lot que el prelat havia adquirit a la localitat ita-
liana de Lodi. L’enviament fou un poc posterior, segurament, a la consagració de 
l’altar de la cripta de Sant Pere d’Àger que Pasqual investigava. El més interessant 
és que el primer erudit a reconèixer el valor d’aquesta epístola fou, precisament, 
Jaume Pasqual, que la localitzà i la transcrigué coincidint amb una visita que feu a 
l’església pirinenca de Sant Martí de Tost, a l’Alt Urgell. La troballa de Pasqual ha 
tingut una gran fortuna historiogrà�ca, ja que formava part d’un conjunt de ma-
terials que el canonge premonstratès examinà en aquella església, de valor absolu-
tament excepcional i que avui es custodien al Museu Episcopal de Vic. Es tractava 
d’un reliquiari de la Vera Creu, tres fragments de teixits bizantins que embolcalla-
ven el reliquiari, una autèntica de relíquies i la carta esmentada que, en realitat, és 

74. Sílvia Saladrigas Cheng, «Sedes, sants i relíquies: els teixits medievals del Centre de Documentació i Mu-
seu Tèxtil», Terme (Terrassa), núm. 21 (2006), p. 35-42.

75. Joaquim Calderer, «Troballa, a l’església de Santa Maria de la Torreta, d’una lipsanoteca i dos pergamins», 
Urgellia (la Seu d’Urgell), núm. 12 (1994-1995), p. 565-569; Francesc Fité i Llevot, «Arnau Mir de Tost i el cul-
te…», p. 536-538; Francesca Español Bertran, La Vera Creu d’Anglesola i els pelegrinatges de Catalunya a Terra 
Santa, Solsona, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, 2015, p. 47.

76. Jaime Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España. Tomo XIX. Viaje a Barcelona y Tarragona, Madrid, 
Real Academia de la Historia, 1851, p. 136-137; Francesc Fité i Llevot, «Llorens Peris, un abat humanista a la 
col·legiata de Sant Pere d’Àger», a Miscel·lània de les terres de Lleida al segle xvi (Homenatge a Antonio Hernández 
Palmés), Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, p. 260-262.

77. Francesc Fité i Llevot, «Arnau Mir de Tost i el culte…», p. 536-538.
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una còpia del segle xiii.78 No hem conservat les relíquies, però l’autèntica i la carta 
d’Oliba certi� quen quines eren. A més, sabem que Oliba feu la tramesa cap al 22 
de setembre del 1040, just uns dies abans que es consagrés l’església de Tost, ceri-
mònia celebrada el 7 d’octubre i en què s’utilitzaren els materials que comentem.79

Fig. 2. A l’esquerra, dibuix de la inscripció relativa a la consagració de l’església de Sant Climent de 
Taüll, publicada a l’obra El antiguo obispado de Pallás en Cataluña (1785), de Jaume Pasqual. A la 

dreta, pintura mural amb la inscripció actualment conservada al Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(foto: Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Pasqual també fou el primer que s’interessà per una inscripció de gran fortuna 
posterior i que localitzà en un altre dels monuments emblemàtics del romànic 
català. Ens referim a la inscripció sobre pintura mural que parla sobre la consa-

78. Pasqual comunicà la troballa del reliquiari de Tost en una carta que adreçà en data desconeguda a un desti-
natari igualment desconegut, de la qual se’n conserva un esborrany a la SACM de la Biblioteca de Catalunya (vol. 
9, f. 35v-36r): «Esta carta se conserva original en la Parroquial Iglesia de la villa de Tost, dentro de un relicario 
muy antiguo de madera bastante curioso trabajado en forma de cruz, de quien lo copié yo mismo. Esta iglesia 
lo fue de canónigos regulares introducidos en ella por los piadosos Arnal Mir de Tost y su mujer Arsendis, con-
quistadores del castillo y villa de Áger, y otros muchos, los quales parece mandaron construir aquel Relicario 
para colocar en él las reliquias con que les havía favorecido el obispo Oliva, y otras que estan en él colocadas 
[…].» En la carta, Pasqual inclogué, així mateix, una transcripció de l’epístola enviada per Oliba a Mir de Tost. 
Pere Pujol i Tobau, «El reliquiari de Tost», a Miscel·lània Puig i Cadafalch, Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans, 1947-1951, vol. 1, p. 345-348; Anscari Mundó, «Entorn de la carta de l’abat Oliba a Arnau Mir de Tost», 
Analecta Montserratensia (Montserrat), núm. 9 (1962), p. 207-216; Francesc Fité i Llevot, «Arnau Mir de Tost i 
el culte…», p. 534-542). Vegeu una darrera aproximació al reliquiari de Tost a Marc Sureda i Jubany, «Reliquari 
de la Vera Creu, teixits que l’embolcallaven, autèntica de relíquies i carta», a Marc Sureda i Jubany (dir.), Oliba 
Episcopus, Vic, Museu Episcopal de Vic, 2018, p. 132-133, on es recull la nombrosa bibliogra� a anterior. 

79. La dotació i consagració de l’església es publicà a Cebrià Baraut i Obiols, «Les actes de consagracions d’es-
glésies del Bisbat d’Urgell (Segles ix-xii)», Urgellia (la Seu d’Urgell), 1 (1978), doc. 49, p. 121-124.

gració de l’església de Sant Climent de Taüll del 1123 (Museu Nacional d’Art de 
Catalunya), que pogué veure durant la visita a l’església i que transcrigué en la 
monogra� a sobre el bisbat de Pallars (� g. 2). La seva aproximació a la inscripció 
té a veure, igualment, amb la consagració d’esglésies, ja que en l’obra esmentada 
comenta algunes de les esglésies del comtat de Pallars consagrades pel bisbe sant 
Ramon de Roda. Pasqual reconeix que es desplaçà a Taüll per estudiar i copiar 
aquesta inscripció, de la qual cosa deduïm que fou una de les primeres persones a 
acostar-se a aquell temple amb � nalitats erudites i de coneixement. El de Bellpuig 
de les Avellanes comenta, a més, que visità també l’església de Santa Maria de 
Taüll, on malgrat no trobar cap inscripció com l’anterior, pogué atestar el següent:

haviendo desecho, algunos años hace, el altar mayor de ella, se encontró una 
caxita de Reliquias, y entre ellas un pequeño pergamino, el qual, después de 
los preceptos del Decálogo, y los principios de los quatro Evangelios, contie-
ne lo mismo que la Inscripción de la otra Iglesia, à la reserva sola del nombre 
del Santo titular, y de el día de la Consagración, que es III. Idus Decembris.80

Pel que sembla, Pasqual fou igualment el primer a interessar-se pels documents 
avui conservats a l’Arxiu Diocesà de Solsona relacionats amb el Sant Dubte d’Ivor-
ra, un prodigi eucarístic de gran fortuna i devoció del qual fa escassos anys s’ha 
commemorat el mil·lenari.81 La historiogra� a sobre el miracle ha concedit un pro-
tagonisme nul al canonge de Bellpuig de les Avellanes, malgrat en un dels seus vo-
lums de la SACM, Pasqual transcriu per primer cop els documents esmentats, que 
pogué consultar durant la visita a l’església de Sant Cugat d’Ivorra.82 Entre ells hi 
havia, per exemple, la còpia de les ordinacions de la confraria de Nostra Senyora 
d’Ivorra (segle xi, cap al 1011) que havien estat donades per sant Ermengol, el bis-
be que promogué el culte al Sant Dubte.83 Sembla que el miracle es produí el 1010, 
quan el rector d’Ivorra Bernat Oliver en dubtar de la transsubstanciació mentre 
celebrava missa a l’església de Santa Maria, veié com el vi es convertia en sang i 
començà a brollar intensament del calze. Es tacaren abundantment els corporals 

80. Jaume Pasqual, El antiguo obispado de Pallás en Cataluña, p. 117-118.

81. In dubio pro Deo. Mil·lenari del Sant Dubte d’Ivorra. 1010-2010, Solsona, Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona, 2010. Vegeu també Maria Garganté i Llanes, Festa, arquitectura i devoció a la Catalunya del Barroc, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011, p. 57-63. 

82. BC, SACM, ms. 729, vol. 7, f. 89r-98r.

83. Les transcripcions de Pasqual foren publicades i donades a conèixer per Jordi C. Boix i Pociello, «La 
“Confraternitat de Nostra Senyora d’Ivorra”. Estudio de una cofradía de comienzos del siglo xi, en el obispado 
de Urgel», a La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval. Volumen misceláneo de estudios y 
documentos, Barcelona, Institución Milá y Fontanals, 1981, vol. 2, p. 13-42. 
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i es recolliren les proves del miracle. El bisbe Ermengol, en persona, es desplaçà 
a Roma i aconseguí l’autenti�cació de les evidències del prodigi, a la vegada que 
portà de la ciutat santa tota una sèrie de relíquies que li foren lliurades pel Papa. 
Les relíquies foren redescobertes cap al 1426 coincidint amb uns treballs de refor-
ma a l’església de Sant Cugat, moment que s’apro�tà per encarregar un reliquiari 
pediculat interessant, avui encara conservat a la parròquia de Sant Cugat, que 
conté les restes del miracle i les relíquies portades per sant Ermengol. El procés 
històric descrit generà una documentació rica que fou la que treballà el canonge 
Pasqual, abans que ho fessin altres erudits com Domingo Costa i Bafarull (1799),84 
Jaime Villanueva (1821)85 o Joan Serra i Vilaró (1911).86

Durant la seva visita a l’església, a més, descobrí una làpida romana, avui con-
servada al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,87 que, segons el seu criteri, po-
gué reutilitzar-se com a tapa de reconditori en algun dels altars de l’església on 
havien aparegut relíquies relacionades amb el prodigi. Pasqual la dibuixà (�g. 3) i 
feu constar el següent a les seves notes:

Esta inscripció se llegeix sobre una pedra de marbre blanch, de uns 3 pams 
de ample y dos de alt, trobada dins un armari en la Iglesia Parroquial de Sant 
Cugat de Yvorra. En dit armari se guardaban unas caixas de reliquias ques 
descubriren dins dels altars antichs de la mateixa iglesia, y per lo tant, apar 
que la dita pedra serviria per tapar lo sepulcre dels màrtirs. Sepulcrum Mar-
tyrum deyan al loch en ques collocaban sen lo temps de la consagració dels 
altars las reliquias. Las lletras son grossas y molt ben formadas especialment 
en la primera ralla, que tenen cerca 4 dits de alt. En cada ralla de las 6 va dis-
minuhintse insensiblement. La lletra, com se signi�ca en la copia.88

Altres vegades, la seva reconeguda expertesa en afers relacionats amb relíquies i 

84. Domingo Costa i Bafarull, Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia, Barcelona, Balmes, 1959, vol. 2, 
p. 715-718.

85. Jaime Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España. Tomo IX. Viaje a Solsona, Ager y Urgel, Valencia, 
En la imprenta de Oliveres, 1821, p. 39.

86. Joan Serra Vilaró, Sant-Dubte de Ivorra: estudio histórico crítico sobre este prodigio presentado al XXII Con-
greso Eucarístico Internacional, Manresa, Luis Amigó y Ferrer, 1911.

87. Sobre la làpida, vegeu Georges Fabre, Marc Mayer i Isabel Rodà, Inscriptions romaines de Catalogne. II. 
Lérida, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Centre Pierre Paris i Universitat Autònoma de Barcelona, 1985, 
núm. 84, p. 121-122, �g. 10, pl. XL.

88. BC, SACM, ms. 729, vol. 7, f. 96r. Anys després, la làpida fou examinada per Jaime Villanueva: «Al lado del 
relicario, en el mismo camarín y sobre una mesita se halla una piedra romana, de que se puede hablar con más 
certidumbre. Es una tabla de mármol de más de dos cuartas, hallada en las rionas de la iglesia vieja […].» Jaime 
Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España. Tomo IX…, p. 39.

consagració d’altars feia que li trametessin certes informacions perquè emetés un 
dictamen o opinió al respecte. És el cas de l’obertura de l’altar de l’església de Sant 
Esteve de Guils de Cerdanya (Cerdanya), feta l’any 1800, de la qual es conserva 
un testimoni important entre els papers de Pasqual a la SACM.89 S’hi troba una 
transcripció de l’acta de consagració, a més d’uns dibuixos amb tot el que apare-
gué dins del reconditori, incloent-hi dos pergamins i dues lipsanoteques, i de les 
inscripcions que hi havia a la tapa que el tancava (�g. 4 i 5). Els dibuixos van nu-
merats amb crides que troben correspondència en una carta que s’adjunta, en què 
algú, anònim, s’adreça a algú altre, igualment desconegut, i li demana que aquests 
elements grà�cs i explicatius es trametin a Pasqual perquè n’emeti una opinió. 
Que aquests documents avui es conservin entre els papers de Pasqual demostra 
que, efectivament, els rebé. La importància és majúscula, ja que no hem conservat 

89. BC, SACM, ms. 729, vol. 9, f. 397r-399v. La documentació sobre la consagració de l’església de Guils de Cer-
danya ha estat esmentada per Jaume Martí Sanjaume, Dietari de Puigcerdà: amb sa vegueria de Cerdanya i sots 
vegueria de Vall de Ribes, Lleida, Impremta Mariana, 1928, vol. 1, p. 481-482; Ramon Ordeig i Mata, «Inventari 
de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes. III. Anys 1000-1050», Revista Catalana de Teologia 
(Barcelona), núm. 8 (1983), doc. 163, p. 443-444; Cebrià Baraut i Obiols, Les actes de consagracions d’esglésies 
de l’antic Bisbat d’Urgell (segles ix-xii), la Seu d’Urgell, Societat Cultural Urgel·litana, 1986, doc. 56, p. 141.

Fig. 3. Dibuix de la làpida romana conservada antigament a l’església de Sant Cugat d’Ivorra, inclòs 
en un dels volums de la Sacrae Antiquitatis Cataloniae Monumenta (foto: Biblioteca de Catalunya)
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els objectes que integraren la troballa,90 amb la qual cosa avui coneixem l’acta i la 
data de consagració de l’església de Guils de Cerdanya gràcies a aquesta còpia del 
segle xviii.91

Fig. 4. Dibuix de dues lipsanoteques i una inscripció localitzades al reconditori de l’altar major de 
l’església de Guils de Cerdanya, inclòs en un dels volums de la Sacrae Antiquitatis Cataloniae Monu-

menta (foto: Biblioteca de Catalunya)

90. Segons sembla, després de la localització el 1800, les restes tornaren a ser dipositades dins l’altar. La desa-
parició dels materials es produí coincidint amb els aldarulls i destrosses de la Guerra Civil espanyola. Vegeu 
Montserrat Jorba i Valero, «Iglesia de Sant Esteve de Guils», a Enciclopedia del Románico, Aguilar de Campoo, 
Fundación Santa María la Real, en premsa. Agraïm a l’autora que ens hagi permès la consulta d’aquest text, que 
es troba en curs de publicació.

91. Atès l’espai del qual disposem, no podem desenvolupar la qüestió relativa a l’altar de Guils de Cerdanya amb 
l’atenció que mereixeria, per la qual cosa remetem a l’estudi que publicarem en col·laboració amb Pau Castell i 
Marc Sureda.

Fig. 5. Dibuix de les inscripcions de la tapa del reconditori localitzada a l’altar major de l’església de 
Guils de Cerdanya, inclòs en un dels volums de la Sacrae Antiquitatis Cataloniae Monumenta 

(foto: Biblioteca de Catalunya)

Un altre cas d’inspecció de relíquies per part de Jaume Pasqual és el del cos de 
Ramon d’Anglesola, que juntament amb la seva esposa Berenguera de Cervera, 
foren els fundadors del monestir de Vallbona de les Monges, a l’Urgell, Lleida. 
Pasqual passà un temps endreçant i investigant a l’arxiu del monestir esmentat. El 
resultat del seu treball fou el denominat Llibre Verd del monestir, una aproximació 
a la seva història que feu l’any 1800 per encàrrec de l’abadessa Teresa de Riquer.92 
Aquest manuscrit fou el punt d’arrencada d’un segon treball de Pasqual sobre 
Vallbona, una dissertació erudita en forma de carta que redactà per encàrrec del 
cerverí Marià de Sabater (1757-1831), marquès de Capmany, la qual fou editada el 
1837 per Jaume Ripoll i Vilamajor, canonge arxiver de la catedral de Vic.93

És en aquest context erudit, per tant, que cal inscriure la inspecció que feu de 
les despulles del fundador Ramon d’Anglesola, les quals es veneraven popularment 
com si fossin relíquies, atès que el personatge havia traspassat amb fama de sant. 

92. El títol complet de l’obra és Respuesta a los cinco interrogatorios del Señor Vicario General Cisterciense, que 
a solicitación de la mui ilustre señora doña 7eresa de Riquer y de Sabater, abadesa, y de su real monasterio de 
Vallbona, ha trabajado, después de examinados los antiguos instrumentos de su Archivo, el doctor en derechos don 
Jayme Pasqual, canónigo premostratense y exabad del real monasterio de Bellpuig de las Avellanas, año 1800. El 
manuscrit ha estat editat per Josep Maria Sans i Travé, El Llibre Verd del pare Jaume Pasqual. Primera història 
del monestir de Vallbona, Barcelona, Fundació Noguera, 2002.

93. Jaume Pasqual, Carta del P. Pascual, canónigo premostratense de Bellpuig de las Avellanas, al M. I. Sr. Mar-
qués de Capmany, o sea Recopilación de noticias y documentos de los mas interesantes para la historia de la fun-
dación y de los fundadores del real y antiguo monasterio de señoras religiosas de Santa María de Vallbona en 
Cataluña, sito en el arzobispado de Tarragona, territorio de Urgel, Barcelona, Imprenta de Valentín Torras, 1837.
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Degut a això, el 1176 se’n traslladà el cos des del cementiri on estava sebollit, a l’in-
terior del monestir, i se’l col·locà a sota de l’altar major de Santa Maria la Vella. Allà 
s’hi estigué �ns al 1665, en què les monges reberen autorització per traslladar-lo a 
l’església del monestir actual, on les relíquies s’emplaçaren sota l’ara de l’altar major i 
s’hi o�cià una missa. En acabar, el cos fou emplaçat a l’altar que hi havia dins el cor, 
que es retirà amb la construcció d’un orgue. Pasqual reconstruí tot aquest procés a 
través d’un text del cronista Sapater, que localitzà a l’arxiu del monestir.94

Finalment, en una carta llarga que Pasqual adreçà el 23 de maig de 1787 al seu 
amic cerverí Josep Vega i Sentmenat (1754-1831), un altre erudit del focus aplegat 
al voltant de la Universitat de Cervera,95 el de Bellpuig de les Avellanes l’informa 
sobre qüestions d’hagiogra�a relatives al màrtir sant Feliu, de gran devoció a la 
ciutat de Girona.96 La carta era una resposta a un requeriment de Vega i obligà a 
Pasqual a buscar «entre la turba de mos papers». Alhora, reconeix que es veu con-
dicionat per «la falta de llibres que patesch en aques racó de mon».97 Després de 
dissertacions al voltant de la vida i el culte del sant que Pasqual havia pogut llegir 
en diferents fonts, com un martirologi del monestir de Serrateix i en un breviari 
de Sant Vicenç de Cardona, Pasqual comenta a Vega que ha recorregut bona part 
de Catalunya visitant esglésies dedicades al sant, on ha pogut veure pintures anti-
gues que «lo representan ab habits que, ara a lo menos, semblan ecclesiastichs, de 
manera que á primera vista apar un sant Vicens, ço es ab dalmàtica y la mola al 
coll».98 En la carta, Pasqual mostra un coneixement profund de les fonts al voltant 

94. «Yo tuve el consuelo de visitar y examinar con detención la urna y los sagrados huesos que ella encierra. Está 
bastante curiosa. Tiene pintado el Sto. Ermitaño en hábito blanco cisterciense, y debajo esta inscripción que 
parece mandó poner el P. maestro Sapater: “Aquí yace el venerable de santa y milagrosa vida Ramon, natural 
de Anglesola, ermitaño de este valle, y coadjutor de Dna. Berenguela de Cervera en la erección del monasterio. 
Pasó á la patria el 9 de abril año 1176. Sepultáronle en el fosal de la iglesia primitiva, y á 11 de julio exhumado le 
colocaron en tumba de madera debajo el mismo altar, donde estuvo hasta que le trasladó á este lugar la M. Iltre. 
Señora Dna. Magdalena de Areny y Roralla abadesa, en 25 de enero de 1665”.» Vegeu Jaume Pasqual, Carta del 
P. Pascual, canónigo premostratense…, p. 28-29.

95. Sobre Vega i Sentmenat, vegeu Alberto Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual…, p. 111.

96. BC, SACM, ms. 729, vol. 7, f. 141r-160r.

97. BC, SACM, ms. 729, vol. 7, f. 141r. Tot plegat s’entén en una comunió d’interessos al voltant de la vida de 
sant Feliu, que també implicava el canonge Francesc Xavier Dorca (1737-1806), catedràtic de la Universitat de 
Cervera i posteriorment canonge de la catedral de Girona, amb qui Pasqual mantingué una relació epistolar 
intensa. Dorca feu una recerca sobre el sant que fou publicada per Vega (Josep Vega i Sentmenat, Memorias 
y noticias para la historia de San Félix mártir gerundense llamado el Africano, Barcelona, Imprenta de Sastres, 
1798), tot i que sense esmentar l’anterior ni Pasqual, el qual en la carta mencionada li havia tramès un bon grapat 
d’informacions valuoses fruit de les recerques que «jo mateix he descubert y copiat en alguns arxius de nostra 
provincia». Sobre la relació de Pasqual amb Vega i Dorca en relació amb la qüestió de sant Feliu, vegeu Alberto 
Velasco Gonzàlez, Jaume Pasqual…, p. 138-139.

98. BC, SACM, ms. 729, vol. 7, f. 159r. En un altre moment diu «[…] els pintors nostres de la media edat pin-
taren a nostre sant Feliu, no equivocantlo ab lo diaca sant Narcís, de qui tal vegada ni notícia tindrian, sino 

de l’indret on reposaven les restes del sant, atès que existia una antiga disputa 
entre les ciutats de Narbona i Girona sobre aquesta qüestió. Pasqual reconeix que 
ha vist relíquies del sant en moltes d’aquestes esglésies, cosa que, segons ell, de-
mostraria la tesi que defensava en la carta, és a dir, que el cos del sant sempre havia 
estat a Girona, ja que costaria d’entendre que tantes esglésies catalanes haguessin 
de recórrer a Narbona per aconseguir despulles del sant. És el cas de la parròquia 
de Sabadell, on dos anys abans, el rector li permeté desfer «lo reliquiari de plata 
per examinar la que posseheix aquella vila, que és molt considerable». Segons el 
canonge, la relíquia anava acompanyada d’un «rètol que li serveix d’autèntica i 
diu “Reliquie del Sor Sant Feliu té 500 anys de antigüedat”».99 Molt probablement, 
es tracta del mateix reliquiari que encara es conserva a la parròquia, que es feu el 
1710 i que també conté relíquies dels sants Zenó i Victorià.100

Fig. 6. Dibuix de la inscripció existent antigament al retaule major de l’església de Sant Feliu de 
Sabadell, inclòs en un dels volums de la Sacrae Antiquitatis Cataloniae Monumenta 

(foto: Biblioteca de Catalunya)

conforme lo troban pintat per los Antichs, de qui es regular perseveraren imatges estant extesa la sua fama y 
devoció, y estos lo representarian, segons cos adornat de aquella vestidura que li eran propias, o corresponents a 
sa qualitat de nobleza y riqueza, y per lo tant, lo veurerlo ab dalmàtica no dona entendre quel equivocassen los 
pintors ab lo diaca de sant Narcís o que algunas iglesias tingan per titular a est, y no al Apòstol, com nota qui u 
ha escrit. Torno a dirho: lo diaca de sant Narcís apenas era conegut fora de Gerona; y aixís penso que totas las 
iglesias dedicadas a sant Feliu tenen per patró al [?] y Apòstol; per lo menos en quantas he visitat, y en totas va 
de dalmàtica, si las pinturas són antiguas.» BC, SACM, ms. 729, vol. 7, f. 159v.

99. BC, SACM, ms. 729, vol. 7, f. 159v.

100. Reproduït a Josep Alavedra i Bosch, «L’església de Sant Feliu de Sabadell: religiositat i sociabilitat als 
segles xvi-xviii», Arraona: revista d’història (Sabadell), núm. 34 (2014), �g. 5, p. 48.
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La carta �neix amb una informació nova molt valuosa que ens ofereix Pasqual, 
ja que copià una inscripció «[…] que está al peu del retaule major de Sabadell, 
que té bons taulons pintats en lo sigle xv, [amb] la vida de sant Feliu, mezclat lo 
verdader ab lo fals». La notícia és rellevant perquè és un retaule avui desaparegut. 
A més, Pasqual dibuixa algunes de les lletres que integraven aquesta inscripció, en 
concret, les que feien al·lusió a la data d’execució del retaule i les acompanyà de la 
transcripció (�g. 6): «ço es: se acabà lo retaule = secundo calendas madii, anno Na-
tivitate Domini millessimo quadringentessimo vigessimo sexto. Las tres C. primeras 
están de aquella manera perquè serveixen de M. per signi�car lo mil». 

Si ens �xem en el dibuix de Pasqual, ens adonarem que la gra�a era prou com-
plexa, amb parts elidides i una lletra poc clara. De fet, en la carta que envia a Vega, 
li fa notar que l’hi tramet perquè «tinga que entretenir-se un rato ab una especie 
de endevinalla». Ho posem de manifest perquè, si la transcripció del canonge fos 
correcta, això voldria dir que l’església de Sabadell era presidida per un retaule de-
dicat a sant Feliu pintat el 1426, durant el període del gòtic internacional, del qual 
no es tenia notícia.101 Tanmateix, tot fa pensar que la transcripció de Pasqual pot-
ser no fou del tot correcta, ja que les notícies documentals conegudes demostren 
que el retaule major de la parròquia es començà a construir a �nal del 1491, quan 
Ferran Solórzano en contractà l’obra de fusteria. La notícia següent que tenim del 
conjunt data del 1519, quan el pintor Antoni Gorbet, de Narbona, en contractà 
la pintura.102 La capitulació és interessant perquè es comenta que el moble l’havia 
començat a pintar «en Marquès, quondam». Molt probablement, es refereix a An-
toni Marquès (documentat entre el 1494 i el 1508), un mestre barceloní ben cone-
gut, autor del retaule de la Trinitat (1507) conservat a Santa Maria de Manresa. 
El primer que hem de dir és que aquesta dada sobre la intervenció de Marquès a 
Sabadell és molt rellevant, ja que no s’ha incorporat en els darrers estudis que han 
tractat sobre el pintor.103 Era algú proper al també pintor Bernat Goªer,104 d’origen 

101. Si fos així, la realització del retaule caldria entendre-la en el context d’erecció del nou temple parroquial, que 
es materialitzà entre 1403 i 1488. Vegeu Santi Torras Tilló, Art en documents: presència del Renaixement i del 
Barroc a Sabadell, Sabadell, Arxiu Històric de Sabadell, 2002, p. 88.

102. Sobre aquests dos contractes, vegeu Santi Torras Tilló, Art en documents…, p. 97-101, doc. 2, p. 186-187, 
i doc. 7, p. 190-193.

103. Per exemple, Francesc Xavier Altés Aguiló, «Antoni Marquès, veritable pintor del retaule de la Santíssima 
Trinitat de la Seu de Manresa (1507)», Miscel·lània Litúrgica Catalana (Barcelona), núm. 16 (2008), p. 169-199; 
Miquel Mirambell i Abancó, «Antoni Marquès», a L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura III. Darreres Manifestaci-
ons, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2006, p. 271-273.

104. Vegeu les diferents notícies sobre el fet que ambdós pintors apareixen treballant plegats. Santi Torras 
Tilló, Art en documents…, p. 101; Miquel Mirambell i Abancó, «Antoni Marquès…», p. 271-273. Sobre 
Bernat Goªer, vegeu Montserrat Jardí Anguera, «Entorn del taller de Jaume Huguet i el pintor alemany Bernat 
Goªer», Recerques (Tortosa), núm. 13 (2009), p. 199-238.

alemany, qui cap al 1489 havia fet un altre retaule per a la mateixa església de Sant 
Feliu de Sabadell, dedicat a sant Antoni.105 És possible, per tant, que el treball de 
Marquès a Sabadell tingués a veure amb l’activitat prèvia de Goªer.

És obvi que aquesta intervenció de Marquès a Sant Feliu de Sabadell fou poste-
rior a la construcció de  l’estructura de fusta del retaule major del fuster Solórzano 
que, com hem vist, fou contractat el 1494. Marquès inicià les tasques de pintura, 
però la seva mort, ocorreguda entre 1508, quan se’l documenta per darrer cop, 
i 1519, l’any en què el pintor Gorbet contractà la �nalització del retaule sabade-
llenc, suposà l’aturada del projecte. Els problemes no acabaren aquí, ja que el 1536 
encara tenim notícies sobre el treball en el retaule per part d’un pintor anomenat 
Joan Ronyó i, encara, el 1549 es documenta un contracte nou per �nalitzar-lo 
signat pels mestres Pere Burguès i Pietro Paolo de Montalbergo. Tot plegat només 
con�rma que l’obra fou problemàtica i que s’allargà en el temps, segurament per 
problemes de liquiditat.106 Sigui com sigui, desconeixem l’aparença física del re-
taule, ja que no ha arribat �ns als nostres dies. En aquest sentit, es desmuntà cap al 
1832 i se substituí per un de nou. Després d’aquesta data, es perd la pista dels com-
partiments que l’integraren i que cridaren l’atenció del canonge Jaume Pasqual.107

105. Santi Torras Tilló, Art en documents…, p. 97-100 i doc. 2, p. 186.

106. Recull aquestes notícies Santi Torras Tilló, Art en documents…, p. 102-103.

107. Sobre la peripècia �nal del retaule, vegeu Santi Torras Tilló, Art en documents…, p. 106; Santi Torras 
Tilló, «La taula cinccentista de sant Jaume del Museu d’Art de Sabadell i l’activitat del pintor Jaume Bazin a 
Sabadell (1594), un enigma pendent», Arraona: revista d’història (Sabadell), núm. 32 (2009), p. 137.


