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RESUM 

Aquest estudi es centra en l’estudi de la fase fundacional del monestir de Sant 

Quirze de Colera. A partir de les nova informació gràfica generada per la fotogrametria 

3D, s’ha dut a terme un anàlisi estratigràfic vertical de les diferents estructures i s’ha 

complementat amb l’estudi de les fonts més antigues sobre el monestir. 

Els resultats preliminars indiquen una primera fase que correspondria a una església 

amb una sèrie de edificis annexats que fins al moment s’havien considerats moderns. 

 

PARAULES CLAU 

Alta Edat Mitja, carolingi, monestir benedictí, escàner 3D, estratigrafia vertical, fase 

fundacional. 

 

ABSTRACT 

This work is focused in the study of the foundational phases of the monastery of 

Sant Quirze de Colera. Based on recent graphical information generated by 3D 

photogrammetry, it has been possible to make a vertical stratigraphic analysis of the 

different structures, which has been supplemented with the review of the oldest written 

documents about the monastery. 

The preliminary results show a first phase, that would correspond to an old church with 

some other buildings attached, that until now have been considered as modern. 

 

KEY WORDS 

Early Middle Ages, carolingian, monastery, scan 3D, vertical stratigraphy, foundation 

phase. 
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1.- Introducció  

El monestir de Sant Quirze de Colera és un jaciment de llarg recorregut històric 

que comprèn fases, com a mínim, des de segle IX fins a època contemporània.  

De 1997 fins al 2005 es van dur a terme intervencions arqueològiques dins el 

recinte, i, al 2012, es va publicar la interpretació de les fases constructives de la mà de 

Dolors Codina (Codina, 2012). L’autora interpreta que la primera fase de l’església 

abacial la conforma una estructura absidiada que fonamenta l’actual absis sud de 

l’església romànica. 

Historiogràficament, tot i la importància que va tenir el monestir durant l’edat 

mitjana, ha estat un jaciment menystingut pels historiadors. Cal destacar però les grans 

aportacions a l’estudi de Joan Badia i Homs, Jaime Villanueva Astengo i Francesc 

Montsalvatge i Fossas.  

En relació a les fonts escrites, la fundació del monestir és una incògnita donada 

la controvèrsia creada al voltant del primer document sobre el monestir del qual es 

disposa (844), que ha estat titllat de fals per alguns autors. 

Un cop revisada tota la documentació arqueològica i historiogràfica de Sant 

Quirze, destaca la no interrelació entre les dades de l’estudi històric i l’estudi 

arqueològic, qüestió que el present treball té la intenció de resoldre.  

En l’àmbit arqueològic i arquitectònic, durant el setembre de 2015 dins del 

projecte ECLOC (Ecclesiae, coemeteria et loci (saec. VIII-XI) / Esglésies, cementiris i 

hàbitats (segles VIII al XI), dirigit per la Dra. Gisela Ripoll, es va dur a terme la 

fotogrametria 3D del conjunt monàstic que ha proporcionat una informació gràfica 

inèdita. L’estudi d’aquesta documentació pot aportar noves interpretacions de les fases 

constructives del monestir de Sant Quirze de Colera. 

El present treball se centrarà en l’estudi del primer text que menciona Sant 

Quirze de Colera i l’anàlisi estratigràfic dels alçats i les plantes a partir de la nova 

informació generada per la fotogrametria 3D amb l’objectiu de proposar una nova 

interpretació sobre la fase fundacional del conjunt monàstic. 
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2.- Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és datar i delimitar l’edifici fundacional del 

monestir de Sant Quirze de Colera. A partir dels objectius específics detallats a 

continuació, es pretén esgrimir noves hipòtesis sobre el moment fundacional. 

Objectius específics: 

 Establir el context històric i arquitectònic de les fases més antigues de l’edifici. 

 Resumir l’estat de la qüestió arqueològica i historiogràfica. 

 Estudiar les fonts antigues relacionades amb el monestir, profunditzant en el 

primer text el Judici sobre els béns del monestir de Sant Quirze de Colera del 21 

de maig de 844 per establir el grau de veracitat. 

 Establir la relació estratigràfica de les diferents fases detectades a partir del 

material gràfic proporcionat per les excavacions antigues i el material inèdit. 

 Generar nou material gràfic per a posteriors estudis. 

  

3.- Metodologia 

3.1.- Recerca de documentació  

En primer lloc, es va dur a terme el buidatge de les memòries d’excavació de 

totes les intervencions que s’han dut a terme al jaciment als Serveis d’Arqueologia de 

Girona i Barcelona. L’estudi d’aquestes memòries va permetre establir les zones que 

havien estat restaurades i la recuperació de la informació fruit de les intervencions 

arqueològiques. 

Paral·lelament es va fer la recerca de tota la historiografia relacionada amb Sant 

Quirze i amb el context històric de la primera fase del conjunt. S’ha de tenir en compte 

que la informació sobre Sant Quirze és minsa i que els resultats de l’estudi històric dels 

segles VIII-IX al nord-est de Catalunya són poc específics donada la falta de 

documentació escrita. A més, la informació sobre els monestirs anteriors a la conquesta 

carolíngia és pràcticament nul·la ja que s’han excavat molt pocs conjunts d’aquests 

tipus, qüestió que dificulta establir la caracterització arqueològica i l’evolució històrica 

d’aquests.  
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3.2.- Estudi de les fonts antigues 

Per a l’estudi de les fonts antigues estava programat el buidatge de l’Arxiu de 

Besalú dels documents relacionats amb Sant Quirze de Colera. Donat que l’Arxiu es 

troba en procés de trasllat des de novembre, l’estudi de les fonts no publicades resta 

pendent. De tota manera, es va poder accedir a la sala i es van documentar 

fotogràficament els pocs documents que no estaven a restauració. L’ impediment 

d’accedir a l’Arxiu de Besalú però no va afectar l’anàlisi dels textos publicats que 

aporten una informació fonamental sobre l’evolució de l’edifici.  

Aquest estudi es centra en el text del 844 i no oblida els altres dos referents a la 

consagració de l’església, el del 935 i el 1123 publicats a la Catalunya Romànica XI 

(VVAA, 1990: 753-757). El que s’ha estudiat més a fons, tant per la controvèrsia que 

genera com per la seva cronologia, el 844, és el Judici sobre els béns del monestir de 

Sant Quirze de Colera del 21 de maig del 844, del que s’ha fet un anàlisi exhaustiu per 

extreure tota la informació que ofereix.  

Amb l’objectiu d’establir la seva veracitat, la primera part de l’estudi s’ha 

focalitzat en la recerca d’informació de les diferents opinions paleogràfiques del text i la 

seva posterior confrontació. Posteriorment, s’ha fixat l’atenció en les esglésies citades al 

text, identificant-les amb les actuals i situant-les a partir del software GIS amb l’objectiu 

de reconstruir el paisatge eclesiàstic de l’època i comprovar si segueixen algun tipus de 

distribució tipus xarxa parroquial que confirmés la seva contemporaneïtat. Finalment 

s’han estudiat les dades temporals del text amb l’objectiu d’esgrimir la data fundacional. 

3.3.- Estudi estratigràfic dels alçats 

L’arqueologia vertical, es basa en la definició de la successió de fases 

constructives  tenint en compte els materials constructius, el tipus de construcció i els 

aspectes arquitectònics per tal de poder definir l’ante quem i el post quem de cada fase. 

La seqüència estratigràfica es crea a partir de les lleis de superposició, horitzontalitat 

original i continuïtat original (Harris, 1991: 60). 

Aquest estudi es divideix en dues fases: el treball de camp, on a partir de 

l’observació es detecten les diferents fases constructives, i el treball sobre el material 

gràfic, on de les observacions de camp i la documentació gràfica es fa una confrontació 

i es plasma de manera gràfica mètrica i digital. 
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 Treball de camp 

Al setembre de 2015 dins del projecte ECLOC dirigit per la Dra. Gisela Ripoll, es 

va fer una campanya encarada a l’estudi de paraments i la fotogrametria 3D de tot el 

conjunt monàstic. 

Durant dita campanya, els treballs van consistir a donar suport a l’equip del 

Laboratorio de Fotogrametria de la Universidad de Valladolid en la recollida de dades 

amb escàner laser, la documentació fotogràfica, l’inici del treball de camp en relació a 

les qüestions arquitectòniques, constructives i litúrgiques i l’anàlisi estratigràfica dels 

alçats. 

Aquesta tasca es va fer, com ja s’ha esmentat, a partir de l’observació, dibuixant 

sobre plantes i seccions anteriors les diferents fases constructives i els conjunts 

contemporanis detectats. També es van fer croquis de les zones més conflictives dels 

paraments per posteriorment poder incidir en elles. 

L’estudi arqueològic i arquitectònic del present treball s’ha fixat a la part est i sud de 

l’església abacial (on es troba l’absis sud), ja que és on es troben les restes de la 

suposada primera església i on es detecten unes estructures en relació a l’edifici religiós.  

En aquest punt de l’estudi s’ha anomenat les diferents estructures i espais utilitzant 

les sigles següents: 

Les obertures: O; els murs: M; els absis: A i els espais: ESPAI, totes elles seguides 

de la numeració corresponent. 

Els resultats preliminars, posteriorment s’han relacionat amb l’estudi sobre el nou 

material gràfic. 

 

 Treball sobre el material gràfic 

Les primeres dades que genera l’escàner 3D es representen en un núvol de punts que 

reprodueix les estructures detectades per aquest. El resultat és una reproducció en 3D de 

tot l’edifici amb la que es pot treballar a partir del software UVAcad (concebut pel 

Laboratorio de Fotogrametría de la Universidad de Valladolid). Aquesta eina permet 

generar seccions i plantes ràpidament a diferents alçades i en totes direccions. 
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A l’espera dels resultats definitius de la fotogrametria, es van generar noves imatges 

tant en planta com en secció a partir de l’Uvacad i posteriorment, es van elaborar els 

primers dibuixos i les primeres hipòtesis amb el software AutoCAD 2007. 

Un cop generada la fotogrametria pel Laboratorio de Fotogrametria de Valladolid, 

amb el software AutoCAD 2007 s’ha dibuixat l’alçat exterior pedra a pedra del mur sud 

del transsepte a partir de les ortofotos. Aquest mur presenta les característiques més 

conflictives a l’hora d’interpretar la fase fundacional del monestir, ja que totes les 

esglésies el reaprofiten (cf. infra). L’alçat interior d’aquest mur no s’ha pogut realitzar 

perquè que actualment està arrebossat.  

Amb la utilització de diferents tonalitats, s’han delimitat les diferents fases i s’han 

establert unitats estratigràfiques per, posteriorment, elaborar l’estratigrafia de 

l’estructura. A partir de l’estratigrafia del mur sud del transsepte s’han unit les unitats 

estratigràfiques d’aquest amb les de l’alçat est (on es detecta l’estructura absidiada que 

fonamenta l’actual absis sud) i posteriorment amb les detectades a les estructures del 

sud del transsepte. 

Per altra banda, la superposició de les plantes generades per l’escàner 3D, la planta 

de la memòria de 1997 (Codina et al., 1997) i la imatge de l’escàner 3D també s’han 

posat en relació amb els alçats. 

Finalment, s’ha creat una seqüència estratigràfica de les estructures examinades 

durant el treball de camp, les unitats estratigràfiques detectades a les estructures del sud 

del transsepte i les dels dos alçats igualant unitats estratigràfiques i relacionant-les. 

Les estructures anomenades amb les sigles M, O, A i ESPAI durant el treball de 

camp, s’han igualat amb les UE’s detectades i d’acord a les lleis estratigràfiques s’han 

traslladat a una fulla de Matrix Harris amb el programa ArchEd per organitzar la 

seqüència estratigràfica que resumeix la hipòtesi final. 

Totes les plantes i alçats s’adjunten en annexos i al treball només s’introduiran 

esbossos d’aquests. 
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4.- Context geogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monestir de Sant Quirze està situat al vessant est del Puig Abreu (212 m.) al 

massís de l’Albera. Es troba en un petit turó al mig de la vall que porta el seu nom, 

Sancti Quirici o Cirici, mencionat a moltes fonts antigues. Pertany a la comarca de l’Alt 

Empordà i al municipi de Rabós d’Empordà, formant part del Paratge Natural d’Interès 

Nacional de l’Albera.  

 

 

 

Figura 1: Mapa topogràfic del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera ( icc.cat). 

 

Geològicament, la vall és una plana d’inundació ordinària de l’Holocè recent, 

mentre que les muntanyes que l’envolten estan formades per grauvaques, gresos, 

limolites, pèlits i psamites de el Cambroordovicià. 

 

Jaciment: Sant Quirze de Colera 

Municipi: Rabós d’Empordà  

Comarca: Alt Empordà  

Coordenades UTM:  

Lat 42° 24′ 58.32″ N / Long 3° 3′ 32″ E   

Alçada: 176 m.s.n.m.  
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Figura 2: Mapa geològic de la vall de Sant Quirze de Colera (betaportal.icgc.cat.) 

 

 

L’estudi dels materials constructius contempla materials ignis com el granit, i 

roques d’origen metamòrfic com l’esquist i la pissarra en els paraments del monestir 

(Vendrell, 1997: 19), relacionats amb les formacions rocoses d’aquest sector pirinenc. 

  

La vegetació és de tipus mediterrani composta per matollars, suredes, brolles i 

alzines contrastant amb el sector est, el de Requesens-Baussitges, amb una vegetació de 

fagedes i rouredes humides. Per la vall de Sant Quirze transcorre la riera de Sant Quirze 

o de la Reguereda. Aquesta vall porta cap al camí que creua els Pirineus pel Coll de 

Banyuls.El Coll de Banyuls és un dels passos més  fàcils per travesar els Pirineus i 

d’una important transcendència històrica per ser una important via de penetració cap a 

l’interior de la Península des d’Europa. Es tracta d’un pas per on ja la Via Domitia
1
 

romana creuava els Pirineus. 

                                                           
1
 Data de construcció 120-118 a.C., passava per Iliberris (Elne), Portus Veneris (Port Vendrès), 

travessava els Pirineus per el Coll de Banyuls i  seguia per la vall del riu Orlina, continués  Rabós, Costes 
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Figura 3: Xarxa viària romana de l’Alt Empordà (Campo et al., 1987: 83). 

J. Clarà apunta que el mal anomenat “Camí de Carlemany”
2
 que segueix en 

molts trams la Via Domitia “és un camí de falses conquestes de l’emperador” però una 

vertadera traça cultural carolíngia, ja que es correspon a la línia dels primers monestirs 

benedictins catalans, les esglésies preromàniques dels segles X-XI i elements religiosos, 

llegendes i tradicions amb relació a la conquesta franca (Clarà, 1995: 303).  

Al text de 844 es cita el topònim de Leocarcari o Leucarcari referint-se a les 

muntanyes, valls i terres que envolten o pertanyen al monestir. El topònim està compost 

pel prefix del adjectiu grec λευκός, que significa alb, blanc, i el sufix –carcari, derivat 

del llatí carcer, presó (Pérez Orozco, 2009: 444-445 citat per Ripoll et al., 2015: 13). És 

possible que el topònim Albera trobi el seu origen al llatí albus com a transliteració de 

λευκός, i el sufix –aria, en el sentit d’ocupació o de lloc, o bé que derivi, no sense 

dubtes, directament d'albarius, que significa estuc, sempre de color molt clar (Ripoll et 

al., 2015: 13). 

  

 

                                                           
2
 Passaria per Sant Andreu, Sant Martí Lavall, el castell de Vulturaris/Ultrera, el Coll de la Maçana o de 

la Carbessera, Sant Quirze de Colera (Verdaguer,1980 citat per Clarà,1995:302). Clarà cita possibles 

divergències de la ruta però totes passen per Sant Quirze de Colera. 
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5.- Context històric  

5.1.- Els segles VIII i IX al nord-est de la península  

Per contextualitzar les restes més antigues de Sant Quirze de Colera, tot i que el 

monestir  té una continuïtat de segle VIII fins a època moderna, només s’especificarà el 

context de segle VIII fins a segle IX. Com es veurà a l’apartat de fonts escrites, el segon 

text que es refereix a Sant Quirze de Colera (935)  parla d’unes obres arquitectòniques 

que ja indiquen una segona fase constructiva. 

La invasió musulmana va arribar als Pirineus entre 711 i 715, dominant només 

durant cent anys la Catalunya Vella fins l’arribada de les tropes de Carlemany a Girona 

el 785.  

Tot i la invasió, aquesta regió continua en la romanitat que no va perdre tampoc  

durant l’època visigoda. Aquest territori es caracteritza per quedar al marge de la 

política visigoda i per la continuació de les estructures socials romanes sota aquest 

regnat i la invasió sarraïna (Carbonell, 2012: 393). 

Durant el segle VIII el nord-est de la península es veu immers en una sèrie de 

batalles pel retrocés i avanç de contingents islàmics, derrotats al 732 a Poitiers per 

Carles Martell. Aquesta victòria marcarà el límit nord de l’expansió islàmica i l’inici de 

les incursions franques a la Gàl·lia (Folch, 2012: 67). L’expansió de l’Imperi Carolingi 

va seguir amb el regnat de Pipí el Breu, envaint al 759 la Septimània
3
 i establint la 

frontera als Pirineus
4
 (Salrach., 1999: 19). La culminació de l’expansió però, va arribar 

de la mà de Carlemany, que entre el 787 i el 801 va annexar: Baviera (787-788), 

Saxònia (772-804), Frísia (785), Bretanya (786-811), el regne llombard d’Itàlia (773-

774) i va penetrar a Hispania incorporant Girona al 785. 

L’any 801, un cop ampliada la frontera més enllà dels Pirineus, els carolingis 

conquereixen  Barcelona (Mateu i Llopis, 1947: 33), i la frontera amb al-Andalus queda 

als rius Llobregat i Cardener, al curs mitjà del Segre i a la Conca de Tremp (Folch, 

2012: 67). 

                                                           
3
 També anomenada Gàl·lia gòtica, que correspon aproximadament a la regió de Llenguadoc-Rosselló. 

4
 Segons Salrach, les terres de l’actual Rosselló van ser incorporades a l’Imperi Franc també en aquest 

moment (Salrach, 1999: 19). 
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Els zona hispana conquistada és absorbida per l’Imperi com a Marca, territoris 

limítrofes de l’Imperi Carolingi amb un tractament diferenciat de la resta de l’Imperi. 

Segons Salrach, “les marques devien ser una zona sense reconeixement oficial que 

canviava en funció de la correlació de forces de cada moment” (Salrach., 1999: 19). 

La Marca de Gocia era la formada per les terres del Rosselló, Empúries, Girona i 

després Barcelona quan al 817 va ser separada per Lluís el Pietós de la Marca de 

Tolosa
5
 . Carles el Calb, al 865, va dividir la Marca de Gocia o Septimana a partir de les 

muntanyes de les Corberes (a l’alçada de Talteüll). La part nord va ser Gocia i la part 

sud la Marca Hispànica. La unitat de Narbonesa va quedar trencada i tot el territori dels 

comtats des de la segona meitat de segle es va considerar Marca Hispànica (Mateu i 

Llopis, 1946: 33). 

Durant el segle IX es comencen a detectar territoris concrets: el territori 

Bisuldunense l’any 817, el Gerundense al 833 i poc més tard, l’Impuritanense i el 

Petralatense l’any 835 que es situen davant de l’organització territorial. S’evidencia ja 

una xarxa territorial en aquest moment (Folch, 2012: 112). 

En el mateix segle apareixen mots que permeten dibuixar aquesta xarxa 

territorial i que diferencien graus entre els diferents territoris: territorium-villa-villare o 

comitatus-villa-villare. El terme territorial comitatus no es documenta al nord-est 

peninsular fins al 842 quan es citen el comitatus Empuritanus i el Petralense (Folch, 

2012: 113). 

Els primers comtats responien a diòcesis episcopals tardanes, Osona, Barcelona, 

Girona, Empúries, Rosselló, Besalú, Urgell, Cerdanya i Pallars-Ribagorça. Els 

carolingis estableixen comtes i vescomtes als comtats com a governadors que regeixen 

el país rebent l’autorització franca (Mateu i Llopis, 1947: 71). 

L’ expansió franca de nord a sud, va transformar en un primer moment els 

territoris del nord. El comtat d’Empúries és un dels que primer trobem citats a la 

documentació franca (com s’ha exposat anteriorment) i un dels que pateix més els 

canvis polítics per la seva importància. 

 

                                                           
5
 La Marca de Tolosa estava integrada per l’Urgell, Pallars i Ribagorça. 
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El llistat de comtes a Empúries durant el primers moments de domini carolingi és el 

següent:  

 

 790 Ermenguer
6
  

 816 Gaucelm 

 832 Berenguer 

 840 Sunyer I 

 844 Alaric 

 847 Sunyer I 

 848 Guillem 

 850 Gotia Aleran 

 850 Unifred 

 

5.2.- Evolució dels monestirs al nord-est de la península 

5.2a.- Els monestirs fins a segle VIII 

Hi ha molt poca informació sobre els monestirs catalans anteriors a Carlemany 

degut a les poques fonts escrites que es conserven. Per altra banda, dels monestirs que 

encara resten dempeus s’han excavat molt pocs
7
 i el més possible és que encara restin 

molts per localitzar. 

Un dels pocs que per les fonts històriques ens remet a aquesta època és el que va 

fundar el Bisbe de Sant Quirze de Barcelona entre els anys 656 i 666 per venerar les 

relíquies de Santa Eulàlia. També consta l’existència d’un gran monestir conduït per 

Emilià i per Sant Victorià durant el segle VI (Trepat, 2013: 32).  

Per altra banda, arqueològicament, a Sant Cugat del Vallès s’ha trobat el que 

podria correspondre amb una casa monàstica (Trepat, 2013: 33), i s’han localitzat 

alguns ermitoris a Catalunya com els cinc de Benviure (Sant Boi del Llobregat) (Pagès, 

1981: 193) o els ermitoris de la Vall de Cardó (Pallars Sobirà). El problema dels 

                                                           
6
 Sobre Ermenguer només es té la informació de que va guanyar una batalla naval prop de Mallorca 

contra els sarraïns (Abadal, 1961: 642). 
7
 Els monestirs excavats a la província de Girona són el de Sant Esteve de Banyoles, Sant Quirze de 

Colera i Sant Pere de Rodes. 
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ermitoris és la seva datació, ja que solen ser repetidament reutilitzats per pastors fins a 

l’actualitat. 

A partir del segle VIII ja es detecten més monestirs al territori de la Marca, 

sobretot a l’actual Catalunya ultra pirenaica. Es tracta d’una zona que no va estar sota 

un domini continu sarraí, a diferència de la resta del que coneixem com la Catalunya 

Vella (Mateu i Llopis, 1947: 35). 

Els monestirs coneguts de la zona ultrapirenaica són:  

El monestir de Tresponts o Centelles de 785 i el de Codinet de 803 a l’Urgell, i 

al Pallars, el de Sant Grata de 823.  

En els temps de Carlemany s’erigeixen el de Sant Genís de Bellera, entre els rius 

Flamisell i Bosia, al 781 el de Gerri i al 806 el de Sant Sadurní o de Tavèrnoles a 

l’Urgell i el de Sentís a la Ribera Ribagorçana (Mateu i Llopis, 1947: 36). 

Segons Mateu i Llopis, en aquesta zona durant el domini carolingi queden com 

independents de l’òrbita de la Marca i és la zona més tardana per ser la menys 

accessible per les penetracions tant visigodes, com musulmanes o franques. 

La teoria més acceptada per a la resta dels monestirs del NE de la Marca és que 

aquests monestirs fossin abandonats o que tinguessin una activitat molt minsa a partir de 

la invasió sarraïna i no tinguessin prou poder per demanar la confirmació de les seves 

propietats encara a l’emperador (Mateu i Llopis, 1947: 37). Aquesta teoria, com es 

veurà a l’apartat que segueix, explicaria per què a les fonts escrites dels primers anys de 

domini carolingi es reflecteixen tants pocs monestirs en aquesta zona. 

5.2b.- Els monestirs d’època carolíngia  

Sota el domini carolingi és dóna un canvi de paradigma en l’aspecte religiós que 

transformarà tant l’església regular com la secular
8
. 

Amb la conquesta franca, l’església regular es transforma sobretot a nivell 

territorial. Es reorganitzen les seus episcopals preexistents, s’elimina la seu episcopal 

d’Emporiae que és absorbida per la de Girona, Barcelona absorbeix el bisbat d’Egara 

(l’actual Terrassa) i resten els d’Elna, Auso i Urgellum (Abadal, 1961: 643). Aquesta 

                                                           
8
 La separació entre l’església secular i la regular en aquest moment encara no és la típicament medieval 

ja que els monjos encara depenen del bisbe i no directament del papa (Abadal, 1961: 652), tema que es 

tractarà més endavant junt a la reforma de Lluís el Pietós. 
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nova reordenació respon a la necessitat de l’Imperi Carolingi d’exercir un control sobre 

l’església secular donat que el delme, que pesava sobre tota la producció del territori 

diocesà des de Carlemany, era la base econòmica essencial de l’església (Abadal, 1961: 

644). Al segle IX, les parròquies ja dividien el territori perpetuant “un estat de coses que 

ja venia d’antic, dels temps baix-romans potser, dels visigòtics segur” (Abadal, 1961: 

647), establint el control al territori en les zones més rurals. Durant el domini carolingi, 

l’església secular va renàixer després del domini sarraí, segons Abadal, només després 

d’un període de pau posterior a l’alliberació
9
 (Abadal, 1961: 650).  

Moltes de les primeres fundacions d’època carolíngia les van dur a terme monjos 

fugitius d’Hispania que van venir a refugiar-se a les terres alliberades dels sarraïns. Per 

als carolingis aquests eren els hispani
10

 (tots els habitants d’Hispania entesa com la 

Península Ibèrica).  

El primer intent de fundació d’un monestir al territori que avui coneixem com 

Catalunya va ser precisament encapçalada per dos hispani: Al 780, Atala i Agobard
11

 

van fracassar al intentar establir un monestir als voltants de Peralada on descobriren 

unes esglésies que havien estat fundades en temps antics i destruïdes pels sarraïns 

(Abadal, 1961: 650). 

Els primers monestirs estables fundats a les darreries del segle VIII van ser Arles 

de Tec, Sant Andreu Sureda i Sant Genís de les Fonts, tots al Rosselló (Catalunya ultra 

pirinenca) i que, com ja s’ha mencionat anteriorment, tenien arrels tardanes. 

Amb la conquesta de Barcelona l’any 801 i l’ascens al poder de Lluís el Pietós al 

814, les fundacions monàstiques comencen a florir per tot el territori. L’emperador i el 

seu conseller Benet d’Aniana, faran un intent de renovació politico-social de l’Imperi i 

una revolució eclesiàstica a través de la regla de Sant Benet reformada pel mateix Benet 

                                                           
9
 A Septimània, per exemple, no apareix fins al 780 quan havia estat alliberada el 760. 

10
 Eghinhard diferencia gothi i hispani, els primers com els indígenes de la Marca, dels quals els pares i 

els avis la habitaven abans de la vinguda dels sarraïns; els segons eren tots els de la península i 

concretament els sotmesos als musulmans o fugitius d’aquests i emigrants a la Marca als que Carlemany i 

Lluís el Pietós van donar asil a Barcelona, Girona, Empúries i altres antigues ciutats hispano-godes, 

anomenats hostelenses a les cròniques i documents de la època (Mateu i Llopis, 1947: 35). 
11

 Futur arquebisbe de Lió (Abadal, 1961: 650). 
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d’Aniana (Abadal, 1961: 638). La nova regla s’imposarà a tot l’Imperi Carolingi per les 

disposicions dels concilis d’Aquisgrà dels anys 816 i 819
12

.  

La personalitat jurídica dels monestirs fou donada per Lluís el Pietós per mitjà 

de preceptes que els posava sota protecció imperial concedint-los la immunitat i la lliure 

elecció de l’abat. Aquesta immunitat però, no eximia la subjecció a la jurisdicció 

episcopal; encara que en aquest moment els monjos depenien dels bisbes, més tard 

dependran del papa (Abadal: 1961: 652). 

L’organització territorial va canviar a partir de la fundació de monestirs, on les 

villae que abans eren un terme propi passen a formar part dels territoris dels monestirs. 

En el mateix precepte de Sant Martí ja apareixen poblacions identificades com a villae, 

loci i villares que són adscrits al monestir com villa Furnos, villare Suspiratus, locum 

Buchatella i villare Leocarcari citat al text del 844 de Sant Quirze de Colera (Folch, 

2012: 114). 

Els monestirs van suposar una recuperació dels camps de cultiu de zones que 

havien estat abandonades davant els atacs dels sarraïns. En aquests moments 

fundacionals els monestirs encara no tenien latifundis, sinó que funcionaven com vil·les 

romanes. Eren granges agrícoles amb poc terreny i possessions. Els emigrants hispani 

amb coneixements sobre d’agricultura i ramaderia van ajudar a les noves fundacions 

(Abadal, 1961: 653). 

Els primers monestirs detectats a les fonts històriques són el monestir de 

Banyoles, que al 822 va acudir a l’emperador per demanar-li la confirmació de les seves 

propietats (Mateu i Llopis, 1947: 37) i les fundacions al 835 dels monestirs de 

Banyoles, Sant Pere d’Albanyà (la Garrotxa), Les Escaules (Alt Empordà) i la Vedella 

(Berguedà) (Abadal, 1961: 650). 

Com es pot observar, el monestir de Sant Quirze no surt citat a cap font segons 

Abadal que no té en compte el text del 844 sobre el monestir que s’estudia. A l’apartat 

sobre les fonts històriques (cf. infra) es reprendrà aquest tema i es farà un estudi per a 

verificar o no l’autenticitat del text.  

                                                           
12

 En el cens de monestirs que havien de pagar subsidi a l’emperador, exigit per Lluís el Pietós al 817 al 

mateix concili, només es menciona de la Marca Hispànica el monasterium Valle Asperii (Vallespir), que 

deuria ser el de Arles de Tec (Mateu i Llopis, 1947: 36). 
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6.- El conjunt monacal de Sant Quirze de Colera 

6.1.- Context arquitectònic 

Els monestirs entre segle V i VIII, no seguien cap model en concret i comencen 

sent unes estances adossades a una església que albergava un nombre escàs de monjos 

que no seguien la regla universal benedictina que s’homogeneïtzarà a Europa a partir de 

Lluís el Pietós (Trepat, 2013: 33). 

L’imaginari col·lectiu dels monestirs com a grans edificis amb unes 

construccions sublims remet a abacials posteriors al segle X, però no a una realitat 

anterior.  

Figura 4: Plànol de Saint Gall (Galtier, 2001: 342).                          Figura 5: El beat de Tábara (Galtier, 2001: 

376). 

El model utòpic del monestir carolingi per antonomàsia és el plànol de Saint 

Gall (Stiftsbibliothek St. Gallen, Suïssa) de segle IX, on es va concebre el monestir com 

una ciutat autosuficient. En aquest, estan indicades les funcions de cada dependència 

repartides al voltant d’una gran església abacial seguint la nova regla de sant Benet 

d’Aquisgrà
13

. Iconogràficament, es tracta d’un document ideal i alhora teòric cabdal per 

entendre les funcions de les estances i la vida quotidiana dels monjos benedictins 

(Galtier, 2001: 342).   

                                                           
13

 El plànol va sorgir durant les discussions en els concilis d’Aquisgrà (Galtier, 2001).  
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Per altra banda, la miniatura del beat de Tàbara del segle X dibuixa una 

disposició totalment diferent del plànol de Saint Gall. Es tracta de la representació d’uns 

edificis en secció: la torre del monestir de San Salvador de Tábara i l’scriptorium 

annexat a la mateixa (Galtier, 2001: 376). 

Una altra font que ens informa de les parts que havien de tenir els monestirs és la 

Regla de Sant Benet. A partir de les obligacions i funcions que marca la Regla, es poden 

discernir com s’havien d’estructurar els monestirs: resar en comunitat, oratori o 

església, lectura diària dels capítols de la Regla i on s’elegia l’abat, sala capitular, la 

vida comunitària, refectorium (menjador), cuina i dormitori organitzats a partir d’un 

claustre inspirat en les vil·les romanes (Abadal, 1961: 650). 

Les fundacions ex novo s’establien a terres ermes i abandonades segons els 

preceptes de Lluís el Pietós monasterium et cellulas quasi psi ab heremo construxerunt, 

tam ex aprisione quam et ea que ex heremo traxerunt, terres fiscals que mitjançant els 

preceptes passaven a ser territoris dels monestirs (Abadal, 1961: 651). 

Les fonts escrites ens parlen també de fundacions sobre altres construccions: el 

monestir de Banyoles es va establir “en un lloc on una església havia estat fundada en 

temps antics”, el monestir d’Arles de Tec super aedificia antiqua que eren termes 

romanes i el de Vedella fundat damunt de les ruïnes d’una vil·la romana “que els antics 

anomenaven la vil·la del Tinyós” (Abadal, 1961: 651). 

Arqueològicament s’ha comprovat que existeixen les restes d’una antiga església 

al subsòl del monestir de Banyoles, al de Sant Pere de Rodes (Adell et al., 1996) i al de 

Sant Quirze de Colera (Codina et al., 1997). 

Els elements primordials, els que primer es construïen, eren l’església i un 

edifici conventual o habitació dels monjos. Després l’hospici (per als pobres) i locals 

per als treballadors de l’explotació. Tots aquests monestirs obeïen la regla de sant Benet 

que mig segle abans l’altre sant Benet, el d’Anià, havia propagat a les comarques 

germanes de Septimània. Tots els preceptes de Lluís el Pietós contenen la clàusula de 

lliure elecció de l’abat “segons la Regla de Sant Benet” (Abadal, 1961: 652). 
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6.2.- Descripció de l’edifici 

El conjunt monàstic de Sant Quirze de Colera és molt complex, ja que té 

diferents remodelacions degut a les reutilitzacions que ha anat patint, el que dificulta la 

seva interpretació i descripció
14

. Es poden diferenciar cinc estructures segons la seva 

funcionalitat: l’església, el claustre i les dependències del costat est, el refectori i les 

dependències de la zona sud del claustre (molt alterades pel seu ús com a masia 

moderna des d’època moderna fins al segle XX).  

 

 

Figura 6: Elevació d’alta resolució. Representació del relleu derivat del model digital (Ripoll et al., 2015). 

 

L’estructura que motiva aquest treball es troba sota l’absis sud de l’actual 

església monàstica. Es tracta d’una construcció semicircular que es prolonga en murs 

rectes cap a l’interior de l’església per una banda i per l’exterior d’aquest absis sud per 

l’altre. La cronologia d’aquesta estructura serà llargament debatuda durant el treball. 

                                                           
14

 Aquest apartat s’ha redactat seguint les directrius de l’informe de la intervenció de 2015 a Sant Quirze 

de Colera de Gisela Ripoll i Eduardo Carrero, cf.(Ripoll et al., 2015). 
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Figura 7: Fotografia de l’estructura absidiada que fonamenta l’absis sud de l’actual església (ECLOC, 2015). 

L’església que avui es conserva és una estructura de tres naus amb una capçalera 

triabsidiada oberta a un transsepte sobresortit en planta i marcat en altura. El sistema de 

construcció muraria és de maçoneria i en zones concretes disposat en opus spicatum que 

es veu reforçat amb carreus treballats a les cantonades i als suports de l’interior de 

l’església (Ripoll et al., 2015: 37). 

L’exterior dels absis s’articula a partir d’arcs llombards i lesenes seguint els 

models habituals del romànic català des del segle XI. La part interna de la capella major 

està organitzada en cinc arcs de mig punt cecs separats per mitges columnes rematades 

per capitells. S’ha de destacar l’elevació de la zona de la capella major a causa de 

l’organització antiga del mobiliari litúrgic original. Durant les excavacions de Dolors 

Codina es van detectar dues entrades laterals que s’han relacionat amb els vestigis d’una 

cripta datada al segle X (Codina, 2012), identificació que l’equip del projecte ECLOC 

està revisant. 

Tota l’església està coberta per una volta de canó, el que va generar problemes 

d’adequació del suport de la nau. 
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Entre l’absis sud i l’absis central es troba una alteració amb l’obertura d’una 

capella moderna del segle XIV. Es tracta d’una capella
15

 en arcosoli cobert per una 

volta de canó apuntada. 

 

Figura 8: Fotografia de la capella del XIV des de l’interior de l’església, (ECLOC, 2015). 

Seguint per l’exterior, a la zona sud del transsepte es conserven unes estructures 

que semblen articular tres estances i que estan en connexió amb l’actual paret sud del 

transsepte a través d’un arc que s’imbrica en aquesta. Actualment, aquesta volta forma 

una estança molt estreta i allargada, el sòl de la qual està anivellat amb part de 

l’estructura absidiada que fonamenta l’absis actual. Als paraments de tots els murs 

d’aquestes estructures s’utilitza l’opus spicatum i semblen formar part del mateix 

moment constructiu. Aquesta zona del conjunt és l’objecte d’estudi d’aquest treball per 

què està directament relacionada amb les fases fundacionals de l’església monàstica. 

                                                           
15

 Aquesta capella va ser utilitzada com mausoleu funerari de la família Mallol quan va rebre, al 1598, el 

monestir per enfiteusis concedit per l’abad de Besalú. En aquesta capella estava ubicada la làpida  

funerària de 1622 (Badia i Homs, 2001 citat per Ripoll et al., 2015: 42). 
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Figura 9: Estructures del sud del transsepte (À. González, 2015). 

El claustre es troba al costat meridional de l’església monàstica, comunicat 

mitjançant una portalada en arc de mig punt amb dovelles molt pronunciades. De la 

seva estructura original es conserva part del traçat de les galeries descobertes durant les 

excavacions arqueològiques i una part de la galeria nord, reutilitzada com a pòrtic 

adossat a la banda sud de l’església. Es tracta de quatre arcs separats per pilars i els seus 

arcs de comunicació amb les galeries est i oest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Fotografia del claustre (Codina et al., 1997). 
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El refectori s’ubica a la zona occidental del conjunt. Es tracta d’una estructura 

rectangular que ocupa tota la superfície del costat de l’església elevada sobre murs 

considerables. Originalment estava cobert per una volta de canó de la que encara es 

conserven indicis. Durant les excavacions, sota el refetor, es van descobrir les restes del 

refectori primigeni i potser la cuina, avui visibles. 

 

 

Figura 11: Fotografia del refectori (G. Ripoll, 2015). 

La quarta estructura del conjunt és un edifici que corre en l’eix oest-est des del 

transsepte nord de l’església fins a una torre a l’extrem oriental. Conserva únicament la 

caixa dels murs i ha sigut successivament relacionada amb una obra de defensa del 

conjunt monàstic, tot i que podria ser que només estigui marcant l’ampliació de la 

clausura mitjançant un segon pati de serveis, típic de l’arquitectura monàstica de l’època 

(Ripoll et al., 2015: 48). 
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Figura 11: Fotografia de la torre i l’estructura defensiva al nord-est de l’església abacial (G. Ripoll, 2015). 

 

L’última part del conjunt és el que s’ha identificat com el palau abacial, el nucli 

residencial. És una de les zones més arruïnades del conjunt, composta per un edifici de 

diferents alçades que es disposa sobre bodegues cobertes amb volta de canó.  

 

 

Figura 12: A l’esquerra es pot observar el Palau de l’abat (G. Ripoll, 2015). 
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7.- L’estudi de Sant Quirze de Colera: història, arquitectura i 

arqueologia dels segles XIX i XX 

7.1.- Qüestions i problemes historiogràfics 

En aquest apartat es resumiran els estudis que fins al moment s’han dut a terme  

sobre el conjunt en l’àmbit historiogràfic i les hipòtesis de cada un dels autors. 

Sant Quirze de Colera ha estat fins fa relativament poc, un jaciment oblidat pels 

historiadors i per les institucions tot i tractar-se d’un monestir que va tenir una 

importància cabdal durant els segles IX-XI en el control del territori i que, com es veurà 

més endavant, té diferents fases constructives que marquen una evolució arquitectònica 

amb pocs paral·lels a la zona. Les obres de restauració no van començar fins l’any 1975, 

es creu que amb una subvenció de la Dirección General de Bellas Artes, del que no hi 

ha res publicat (Badia, 1981: 156). 

A més d’aquest menysteniment per part dels estudiosos, s’ha de tenir en compte 

el tradicional problema de la falta de interdisciplinarietat entre l’arqueologia i la 

història. Com es veurà, els historiadors que van escriure sobre Sant Quirze, la majoria 

de les darreries del segle XIX començaments del XX, es limiten a fer una descripció de 

l’edifici i un estudi dels textos antics sense relacionar-los amb les fases constructives. 

Per altra banda, l’arqueologia sí estableix una relació amb els fets històrics, però no 

aprofundeix en l’estudi dels textos que aporten una informació cabdal per entendre i 

contextualitzar el monestir en les seves diferents fases. 

El primer que va escriure sobre el monestir va ser Jaime Villanueva a la seva 

obra Viaje literario a las iglesias de España on fa un estudi del text del 844 

(Villanueva, 1850: 18). 

Montsalvatge, a les Noticias Históricas (Montsalvatge, 1896), fa una descripció 

de l’edifici, una traducció de les inscripcions i a partir dels textos dibuixa l’evolució del 

monestir. Cal remarcar que sobre el text del 844 cita: “aunque la hayan considerado 

apócrifa algunos escritores, sin señalar los fundamentos en que se apoyan... otro dato 

nos viene a demostrar el remoto origen de esta casa religiosa, y es la consagración del 

935” (Montsalvatge, 1896: 11-VII). Així, Montsalvatge no nega l’autenticitat del text 

del 844 sinó que en certa manera fa una crítica als autors que titllen de fals el document. 

Per altra banda, fa una interpretació sobre les causes del suposat abandonament del 
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monestir abans de la reconstrucció que fa l’abat Manuel l’any 935. Segons 

Montsalvatge va ser per la rapinya dels comtes d’Empúries pel que el monestir va 

acabar en ruïnes, i aquests mateixos comtes serien els que al 935 farien donacions a 

l’abat Manuel per a la reconstrucció, remarcant així que el monestir ja havia estat 

construït abans del segle X. 

Deulofeu i Badia són els primers a relacionar les possibles fases constructives 

amb els textos antics. L’any 1962 Alexandre Deulofeu publicà un article on explica la 

fundació del monestir basant-se en el text del 844 ja que no dubta de la seva autenticitat. 

Assegura que “Sant Quirze fou fundat per Carlemany” (Deulofeu, 1962: 138) i dedueix 

que el monestir va ser construït per Libenci i Asinari després de la conquesta de 

Peralada, probablement el mateix any de l’arribada de Carlemany (788). També apunta 

que com que Libenci va ser el primer abat i va tenir el càrrec durant 40 anys, hauria 

entrat com abat al 804, pel que al 800 el monestir ja devia estar construït. Segons 

Deulofeu, aquesta data explica la presència d’opus spicatum a una part de l’església, al 

creuer i a les estructures en runes (Deulofeu, 1962: 140). 

Sobre la consagració de l’any 1023, pressuposa una reconstrucció de la qual el 

text no en fa menció: els absis de l’actual església i una de les absidioles ja que s’hi 

troben arcuacions llombardes. També pressuposa una reconstrucció de la façana de 

l’església per no estar construïda en opus spicatum. Apunta que: “Cal suposar que 

l’allau que destruí Sant Pere de Roda i que donà lloc a la reconstrucció de Tassis fou el 

mateix que destruí per segona vegada Sant Quirze i que obligà a la reconstrucció que 

com veiem es consagrà el mateix any que a Sant Pere de Roda” (Deulofeu, 1962: 142). 

Com es pot observar, Deulofeu data les estructures a partir de la presència o no 

d’opus spicatum tot i que és ben sabut que aquesta tècnica constructiva no marca una 

cronologia concreta. També cal remarcar que en tots els casos les remodelacions les 

tracta com reconstruccions a causa de destruccions prèvies i relaciona la consagració de 

l’any 1123 amb una reedificació que no es cita en el document. 

Joan Badia, al 1981, publicà un extens estudi sobre Sant Quirze de Colera 

(Badia, 1981). En aquest, fa una descripció acurada de tot l’edifici per seguir amb la 

interpretació dels textos en relació a les fases constructives. Badia comenta el text de 

844 però no el relaciona directament amb cap fase constructiva per dubtar de la seva 

autenticitat, però es basa en la consagració del 935 per interpretar les restes d’una més 
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que possible fase anterior. Diu que aquesta consagració confirma la reedificació de 

l’església “destruint fins als fonaments les parts inútils del temple antic”(... qui funditus 

ab eclesiis inutilia dejecit), i la reparació d’obres encara útils (et petriis utilitas 

reformavit). Relaciona les parts inútils de les quals parla el text amb les restes d’una 

estructura circular en opus spicatum (possiblement un absis) que serveixen de fonament 

per a l’absis sud de l’església actual, i les útils amb les estructures del sud del transsepte 

que encara conserven una volta i certa potència en els seus murs, també construïdes en 

opus spicatum. 

 

Figura 13 Planta de l’església monàstica, (Badia, 1981: 190). 

 

Segons Badia, l’estructura del sud del transsepte és una absidiola que forma part 

de l’església primitiva formada per un absis circular i dues absidioles rectangulars. 

Sobre l’estructura coberta amb un arc de ferradura que hi ha entre la paret sud del 

transsepte i l’estructura quadrada (la suposada absidiola sud), el passadís que apunta 

Badia, creu que es trobava a l’interior de l’antic presbiteri central i que és un segment de 

deambulatori. Així l’absis circular estaria proveït d’un deambulatori cobert amb volta de 

ferradura, sens dubte enderrocada al segle X amb les reformes que fa Manuel al 935. 

Durant les dites reformes també es va alçar el claustre del qual encara queden alguns 

vestigis (Badia, 1981: 161-162). 
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7.2.- Intervencions arqueològiques i resultats 

Les primeres intervencions arqueològiques que es van dur a terme van ser entre 

el 1973 i el 1974 dirigides per Miquel Oliva i Prat de les que només es conserven unes 

fotografies. Als anys 1975-1976 hi hagué una nova intervenció dirigida per Pere Freixas 

fins que l’any 1948 es va procedir a la primera consolidació dels murs de la fortificació 

del monument, així com al buidament dels reompliments del claustre, de davant de la 

casa de l’abat i de la fortificació. D’aquesta campanya no es té constància (Codina 

2012: 40). 

L’any 1997 comencen les campanyes dirigides per Dolors Codina i B. Agustí. 

En aquesta primera es van excavar les zones del claustre i de la part exterior del 

monestir (Codina et al., 1998). El 2000 es fa un seguiment arqueològic d’una rasa a la 

banda nord de l’església per tal d’apuntalar l’edifici (Teixidor, 2002) i l’any 2001 es 

restauren les cobertes dels absis i la nau de l’església (Codina et al., 2002). El 2002 hi 

ha una altra intervenció arqueològica, aquest cop dins de l’església, en forma de 

sondejos. Durant el 2004 es va excavar en extensió l’interior de l’església i l’espai 

localitzat davant de la façana de ponent de l’església (Codina et al., 2006). 

Els resultats de les campanyes d’excavació van ser interpretades per Dolors 

Codina, a l’article Sant Quirze de Colera. Un jaciment arqueològic excepcional publicat 

als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos (Codina, 2012) on marca les diferents 

fases constructives del monestir. Només es farà referència a les tres primeres fases de 

les sis que esgrimeix Codina, ja que les més modernes no són objecte d’estudi en aquest 

treball. Per a una millor comprensió dels problemes tractes en aquest Treball Final de 

Grau es farà menció de les conclusions més importants a les que arriba Codina. 

Fase 1: necròpolis i església dels segles VIII-IX 

Es documenten restes molt precàries de les quals es conserva el semicercle de 

l’absis i l’arrencament dels murs de tancament de la nau. S’interpreta com una 

estructura destinada al culte cristià a la capçada a l’est. Aquest edifici estaria envoltat 

d’un espai destinat al món funerari amb una gran necròpolis al voltant. Les foses que 

s’identifiquen en aquesta fase estan localitzades a l’interior de l’església actual, a ponent 

de l’església, al claustre i al refectori. Es tracta de tombes antropomorfes amb coberta de 

lloses d’esquist col·locades en un encaix retallat al subsòl. Aquestes estaven segellades 

amb una capa d’argila que es disposava entre les lloses (Codina, 2012: 44). 
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Cronològicament, segons Codina es pot adscriure aquesta primera fase a cavall 

entre els segles VIII i IX, anterior a la construcció del segle X. L’anàlisi de Carboni 14 

data els individus entre el 780+/-35. Segons Codina, aquesta fase es troba reflectida 

documentalment en el text de l’any 844 (Codina, 2012: 46).  

 

 

Figura 14: Planta General del monestir de Sant Quirze de Colera fase I, (Codina, 2012: 43). 

 

Fase 2: el monestir del segle X 

Hi ha un lapse de temps entre la primera fase i la segona de la que no es té cap 

referència. Segons Codina aquest fet podria ser provocat pels conflictes de Guillem de 

Septimània a la zona que van devastar el territori (Codina, 2012: 46). 

La reforma de l’abat Manuel al 935 estaria relacionada amb aquesta fase, 

“període d’engrandiment, monumentalització i esplendor del monestir” (Codina, 2012: 

46). L’església és de creu llatina amb una nau central i dues de laterals, amb una 

capçalera amb un sol absis una estructura semi soterrada per sota de l’espai del creuer i 

l’absis, una cripta. En aquesta fase s’edifiquen dependències annexes a l’església. Al 
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sud el claustre del qual només es conserva el podi nord. A la zona interior del claustre es 

manté un espai de cementiri. Les tombes es caracteritzen per una caixa de lloses, de 

forma rectangular, amb coberta, excavades al subsòl o retallant tombes de la fase 

anterior. També apareixen reinhumacions i  en forma de dipòsits secundaris de petites 

dimensions al costat de la tomba reutilitzada (Codina, 2012: 52). 

 

 

 

Figura 15 Planta general del conjunt monàstic fase II (Codina, 2012: 52). 

 

Fase III: l’edifici romànic del segle XII 

Relacionada amb la segona consagració de 1123, que segons Codina, respon més 

a unes necessitats polítiques i econòmiques de la comunitat monàstica que no pas a la 

necessitat d’una renovació arquitectònica. 

L’església presenta una planta en creu llatina, amb la capçalera triabsidiada i tres 

naus, una central i dues laterals més petites. També el claustre i el refectori pateixen 

reformes. 
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Figura 16 Planta general fase III (Codina, 2012: 59). 

Com es pot observar a les plantes, no estan representades totes les estructures del 

sud del transsepte (annex 1). Només es troba dibuixada una estança quadrangular al 

costat nord de l’entrada, que no es va excavar per què ha estat reaprofitada com a 

dipòsit de líquids. 

Per altra banda, cal remarcar que l’interior de l’església va ser arrasada durant 

unes obres (Codina, 2012: 15) i els individus de la zona del absis sud van desaparèixer, 

mentre que l’excavació de la zona del sud del transsepte pràcticament no tenia 

estratigrafia, ja que la roca natural es troba en una cota molt propera al nivell de pas. 

8.- Fonts escrites 

8.1.- Fonts de l’Arxiu de Besalú 

Com ja s’ha comentat a l’apartat de metodologia, l’estudi de les fonts que no 

estan publicades no s’ha pogut dur a terme donat les circumstàncies actuals a l’Arxiu de 

Besalú. Tot i així, a partir del catàleg d’Ignasi Baiges i M. Lluïsa Cases (Baiges et al., 
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M.I.) dels documents de l’Arxiu de Besalú on es van numerar tots els manuscrits i es va 

escriure un resum de la temàtica de cada un d’ells, es pot valorar l’activitat del monestir 

de cada segle. 

També cal citar l’estudi de Didier Delhoume (Agustí et al., 1998: 114-116) que 

encara que només es tracti d’unes notes preliminars, fa un repàs dels textos relacionats 

amb el monestir. 

Segle IX  

Només hi ha el text de l’any 844 que no es troba l’Arxiu de Besalú. Resten dues còpies, 

una a l'Arxiu Episcopal de Girona i l’altre a l'Arxiu de la Mensa Episcopal de Vic. 

Segle X 

La consagració de l’abat Manuel l’any 935, que actualment no es troba a l’Arxiu de 

Besalú, document que es profunditzarà a l’apartat següent, i una donació d’una vinya a 

l’abat Manuel. 

Segle XI 

Només hi ha un document referent a Sant Quirze sobre els noms i les possessions dels 

militum que tenen alodis al monestir.  

Segle XII  

S’ha de recordar la consagració de l’any 1123 que actualment no es troba en aquest 

arxiu, etxt del que es parlarà més endavant. 

Segle XIII 

Hi ha dos documents, una venda i una exempció de pagaments.  

Segle XIV  

Hi ha onze documents
16

, que reflecteixen una gran activitat. La majoria són 

compravendes o lloguer de terrenys. Un d’ells és de vital importància a l’hora d’estudiar 

la vida quotidiana al monestir per què parla de les regles del monestir.  

                                                           
16

 Numeració del catàleg: Perg. 14.001 (1300, juliol), Perg. 14.004 (1319, febrer), Perg. 14.006 (1320, 

març, 10), Perg. 14.007 (1320, maig, 21), Perg. 14.016 (1334, gener, 17), Perg. 14.017 (1335, agost, 13), 

Perg. 14.002 (1348, juliol, 14), Perg. 14.025, (1363, juny, 2), Perg. 14.028 (1392, setembre, 30), Perg. 

14.029 (1395, octubre, 26), Perg. 14.030 (1393, octubre, 29). 
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8.2.- El text del 844 

El document més antic que fa referència al monestir de Sant Quirze de Colera és 

el Judici sobre els béns del monestir de Sant Quirze de Colera del 21 de maig de 844 

(annex 2). El text original es va perdre, com la seva còpia, abans custodiada a l'Arxiu 

antic de la col·legiata de Sant Pere de Besalú. Només s'han conservat dues còpies 

posteriors: una còpia interpolada del segle XIII a l'Arxiu Episcopal de Girona , i un 

extracte interpolat del segle XIX a l'Arxiu de la Mensa Episcopal de Vic (Badia et al., 

1990: 753). Va ser publicat i traduït al 1850 per Jaume Villanueva (Villanueva, 1850) i 

al 1896 per Francesc Montsalvatge (Montsalvatge, 1896). 

El text informa d'un judici entre Alaric, comte d'Empúries-Perelada, i 

Guiemund, monjo del monestir de Sant Quirze de Colera i Sant Andreu, per la potestat 

d'aquests monestirs i les seves terres, com també de Castro Tolón. El judici, segons el 

text, va tenir lloc en el monestir de Sant Sadurní, prop de Tolosa, en presència del rei 

Carles (Carles el Calb) el 24 de maig de l’any 844. Entre els jutges apareix el bisbe de 

Girona, Godmar, al que es farà referència més endavant. 

L’estudi d’aquest text té la pretesa de demostrar que no es tracta d’un text 

falsificat de segle XIII, sinó que es tracta d’un text del 844 amb interpolacions del XIII. 

El més rellevant i alhora increïble del text és la defensa del monjo Guiemund basada en 

un precepte de Carlemany. Segons aquest, Libenci l'oncle del monjo, amb el seu pare 

Asenari, van ocupar el castell de Tolón i totes les seves terres, i van construir el 

monestir de Sant Quirze de Colera i Sant Andreu. Després de la mort d'aquests, la 

propietat de tots els béns va passar al monestir de Sant Quirc i als quals visquessin allí 

seguint una vida monacal.  

La segona font escrita referent a Sant Quirze de Colera que es coneix és la 

consagració de l’any 935. Aquest text fa referència a unes obres de reconstrucció 

promogudes per l’abat Manuel i cita ...Wigoni videl cet cum plerisque suplicationibus 

proprii abbatis Manuel eclesiarum sancti Cirici sancti Andree et sancti Benedicti 

reedificatione sumpsit exordium...
17

. El text segueix Subsequens profecto abnatibus 

prioribus qui eisdem sepe familiaritate acti sunt qui funditus ab eclesiis inutilia dejecit 

                                                                                                                                                                          

 

17
Traducció de JBS(VVAA 753-759): “El senyor Guiu per les nombroses súpliques de l’abat Manuel que 

emprengué la reconstrucció de les esglésies de Sant Quirc, Sant Andreu i Sant Benet...”. 
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et reparationis copie ornamenta reparavit caucibus et petris utilitas reformavit...
18

 on 

deixa palesa l’existència d’un monestir anterior pel qual ja havien passat diferents abats, 

el que indica que ja feia anys que estava en funcionament. 

El tercer text sobre Sant Quirze de Colera de l’any 1123 fa al·lusió a un precepte 

reial: Quae antiqitus concessa sunt atque collata jam dictae ecclesiae Sancti Cirici a 

regibus et comitibus sive aliis bonis hominibus et a predecessore nostro Guigone 

episcopo, sicut in alia dote et-preceptis regalibus resonat
19

, que, per el moment, només 

es pot relacionar amb l’esmentat al text del 844. 

Una de les parts que els autors apunten com contaminades o directament falses 

són les signatures dels testimonis. L'ús del cognom de la família i la formació d'aquest 

amb la preposició “de”, es coneixen com pràctiques molt més recents al diploma 

(Villanueva, 1850: 18), a més, molts dels signants estan documentats molt 

posteriorment a la suposada data del text (Abadal, 1961: 222). 

L'ús dels termes paienses o milites també són clares interpolacions segons 

Abadal, com els topònims Cataloniam i Petralata, no documentats en cronologies tan 

antigues (Abadal, 2009: 222). Encara així, el tema dels topònims crea controvèrsia, ja 

que Villanueva assegura que el terme Cataloniam ja s'havia documentat abans en el 

Cartoral de l’abadia de la Grass, en una donació de Carlemany: Quae sunt in comitatu 

Cathaloniae in pago Rossillionensi (Villanueva, 1850).  

Sobre Petralata, segons es cita repetidament en el text: ... et postea nomen 

Petralata..., el nom el van posar Libenci i Asinari, canviant el terme pagà Castro Tolón 

(terra morta) per aquest nou. Tindria lògica llavors, que es tractés del primer document 

on apareix el topònim, i més quan el judici es centra en la potestat dels territoris del 

convent de Sant Quirze.  

A més d’aquests termes i de les signatures, a la Catalunya Romànica IX (VVAA, 

1990) es donen els següents fragments com a “clarament interpolats”(Badia et al., 1990: 

753): 

                                                           
18

Traducció de JBS(VVAA 753-759): “En succeir els abats anteriors que havien tingut amb ell un tracte 

assidu tragué de socarrel les coses inútils de les esglésies i les reparà  amb gran nombre 

d’ornamentacions, en restaurà l’ús amb carreus i pedres...”. 
19

Traducció de JBS(VVAA 753-759): “Que des d’antic foren concedides i conferides a l’esmentada 

església de Sant Quirc pels reis, els comtes i altres persones de bé, i pel nostre predecessor el bisbe Guigó, 

tal com figura en un altre document de dotació i en els preceptes reials”. 
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- ...post mortem Galaffre et Biuxan filio eius et aliorum Sarracenorum...
20

  

- Item postea vidimus et audivimus et presentes fuimus quando dompno 

glorissisimi Ludovicho filio dompno Carolo Imperatore venit ad expugnandos 

omnes Sarracenos qui erant in Barchinona et cepit ea, et ibi dimisit genitori de 

isto dicto Alaricho Comite domino super totam Cataloniam. Et vidimus et 

audivimus et presentes eramus quando dictus Ludovichus mandavit atque 

precipiendo dixit dicto Comite quod non tangat neque capiat vel judicet nullam 

rem de rebus vel honoribus dicti monasterii Sancti Cirici et Sancti Andreae qui 

de fischo patri mei est hereditatus, sed manuteneas ac deffendas quasi res 

proprias de fischo genitori meo habuerunt et possederunt ac judicaverunt in 

bona pace totum hoc predictum heremum et condirectum pratis, pascuis, silvis, 

garricis, aquis aquarumve molendinis et molinaris, piscatories, ruppes, petras, 

fontes, plano monte, vie ductibus, vel reductibus...
21

  

-  

Per altra banda, es troben dades encertades sobre el context històric i, a partir 

d’altres manuscrits contemporanis, s’ha pogut corroborar l’existència d’alguns dels 

protagonistes del judici.Les escriptures col·loquen a Godmar com a bisbe de Girona 

com a mínim des del 841 fins al cap del 850 . En una sentència del 842 sobre els drets 

de teloneo i pascuario als comtats de Perelada i Empúries, apareix Godmar disputant 

amb el comte Adalaric
22

. El mateix Alaric que es va disputar les terres amb el convent 

de Sant Quirze, dos anys abans es va disputar els drets de teloneo i pascuario amb el 

Bisbe de Girona.  

                                                           
20

Traducció de JBS(VVAA 753-759): “Després de la mort de Galaire i Biuxam i els seus fills i d’altres 

sarraïns”. 
21

Traducció de JBS(VVAA 753-759): “Igualment veiérem, oírem i fórem presents quan el gloriosíssim 

Lluís, fill del senyor Carles, emperador, vingué a combatre tots el sarraïns que eren a Barcelona, i un cop 

conquerida aquesta, allí donà al pare del dit comte Alaric el domini sobre tot Catalunya. I aveiérem i 

oírem i hi érem presents quan el dit Lluís manà i digué, ordenant l’esmentat comte: “no toquis, ni 

prenguis, ni tampoc jutgis cap afer dels béns i honors de l’esmentat castell de Sant Quirc i Sant Andreu, 

perquè és heretat del fisc del meu pare. Ho tingueren i posseïren i jutjaren en bona pau, tot el damunt sit 

erm i conreu, prats, pastures, boscs, garrigues, aigües i dret d’aigües, molins i molinars, dret de pescar, 

roques, pedres, fonts, pla i muntanya, viaductes i recs”. 
22

 Villanueva en l'estudi del text (Villanueva, 1850), cita a Alaric com un personatge diferent a Adalaric. 

En canvi Badia relaciona directament el personatge del judici del 842 amb el del nostre text del 844 i no 

diferencia els noms (Badia, 1981: 157). Potser es tracta d’un error de Villanueva al transcriure els noms, 

encara que no ho podem afirmar ja que no tenim el text del 842. 
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Hi ha tres documents que donen notícies sobre el comte Alaric del 21 d’agost de 

l’any 842 referents a un judici celebrat a Sant Martí d’Empúries. Alaric va morir el 9 de 

novembre del 844 (Abadal, 1981: 157). 

A part de les possibles interpolacions del text, que com s’ha pogut comprovar no 

totes estan degudament corroborades, és molt difícil que un text escrit al segle XIII 

pugui dibuixar un context històric tan acurat de quatre segles abans. Per això, no es pot 

assegurar que el text sigui una falsificació del XIII, sinó que més aviat sembla que es 

tracta d’un text del 844 que a l’hora de copiar-lo al segle XIII va patir modificacions. 

 Indicacions d’espais territorials i esglésies 

Per demostrar l’autenticitat del text, també es va fixar l’atenció en les esglésies 

fundades per Libenci i Asinari segons el manuscrit: et fecerunt ecclesias scilicet in 

Novis Sanctae Eulaliae et in Dalfiano Sancti Romani, et in Moleto Sancti Cipriani, et in 

Masaracho Sancti Martini, et juxta rivo Agneti Sancti Clementi, et in Cantalupis Sancti 

Stephani et in Rechisindo Sanctae Mariae, et un Baucigis Sancti Martinis, et juxta 

rivulo Urline Santi Genesii, et in Rabedoso Sancti Juliani, et in Spodilia Sancti Jacobi, 

et in Turnebule Santae Mariae et parrochias constituerunt in dictas ecclesias et postea 

fecerunt cellulas sanctorum in dictas parrochias habuerunt ac judicaverunt omnia 

predicta secundum illorum voluntatem. 

Per demostrar que aquest document no és una falsificació del segle XIII s’hauria de 

comprovar arqueològicament si les esglésies citades tenen fases constructives del segle 

IX. Donat que l’excavació de dotze esglésies no és possible en aquest moment, es van 

plasmar dites esglésies en un mapa per comprovar si realment podrien seguir algun tipus 

d’estratègia pel control del territori, o sigui, una xarxa planificada d’esglésies que 

remetessin a  un moment concret de la història. 

Els únics estudis que s’han fet sobre les possessions de Sant Quirze de Colera a 

partir dels textos els ha portat a terme Jordi Bolòs en el seu Atles dels comtats 

d’Empúries i Peralada (Bolòs i Hurtado, 1999: 77). El “problema” de l’atles de Bolòs és 

que localitza les esglésies citades en tots els documents no del 844 en concret, fet que 

impedia demostrar una intencionalitat única per a la construcció d’aquestes dotze 

esglésies. 
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El llistat d’esglésies al que es refereix només surt citat un cop en el manuscrit, en 

canvi les fundacions de Sant Martí (Perelada) i Sant Quirze de Colera surten citades dos 

cops, repetint la mateixa oració amb una igual construcció sintàctica: prendiderunt 

primi homines castro Tolon et fines et adjacentias suas, et tota terra illa et montaneas 

et valles Leocarcari et ibi plantaverunt et edifficaverunt monasterio Sancti Cirici et 

Sancti Andreae et in castro Tolon domo Sancti Martini fecerunt et ibi villam, mansos, 

mansatas, vilarunculos poblaverunt et parrochiam constituerunt... 

A més, des de bon inici, el text ens situa el monestir de Sant Quirc i Sant Andreu al 

territori de Toló: ... monasterio Sancti Cirici et Sancti Andreae sito in territorio 

Tolonense..., en el que és avui Peralada, per el que queda palesa la importància dels dos 

edificis. Aquest fet, fa plantejar la hipòtesi de dos centres d’expansió/control, Sant Martí 

i Sant Quirze, donada la importància que tenen dins el text. 

Com sabem, la cronologia de la fase fundacional de Sant Quirze de Colera és incerta 

tot i les excavacions realitzades al monestir, només tenim un ante quem del segle IX 

(Codina, 2012). A Sant Martí de Peralada durant el 2011 es va dur a terme una 

excavació dins l’església on es van trobar estructures constructives d’una església 

anterior, segons els arqueòlegs del segle IX. No ha estat possible aconseguir la memòria 

arqueològica. 

 Aquesta cronologia més o menys acotada, del que s’entén com els dos nuclis 

d’expansió de la xarxa d’esglésies, coincideix amb la cronologia del text de l’any 844. 

S’han anomenat les esglésies amb les següents sigles (annex 4): 

 

 

Figura 17 Taula amb la identificació de cada església al mapa. 

Nom ID 

Sant Maria de Torreneules E1 

Sant Martí de Baussitges E2 

Sant Genís d'Esprac E3 

Santa Maria de Recasens E4 

Sant Esteve de Cantallops E5 

Sant Quirze de Colera C1 

Sant Jaume d'Espolla E6 

Sant Julià de Rabós E7 

Sant Climent Sescebes E8 

Sant Cebrià de Mollet  E9 

Sant Martí de Masarac E10 

Sant Romà Delfià E11 

Sant Eulàlia de Noves E12 

Sant Martí  E13 
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El mapa resultant de les esglésies citades al text és el següent:  

 

Figura 18: Mapa amb les esglésies citades al text de 844, (GIS, À.González). 

S’observa, en primer lloc, que hi ha un grup d’esglésies a la plana, un grup que 

es troben a mitjana alçada, just al límit entre la plana i el començament del Pirineu, i un 

tercer grup en altimetries més altes.  

 

Figura 19: Mapa amb les esglésies agrupades segons l’altimetria, (GIS, À.González). 

Sembla que podríem estar davant d’una estratègia de control del territori a partir 

de la construcció d’esglésies repartides en diferents cotes altimètriques. 
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En fixar-nos en el grup d’edificis de la plana, les esglésies de Novis Sanctae 

Eulaliae et in Dalfiano Sancti Romani, et in Moleto Sancti Cipriani, et in Masaracho 

Sancti Martini, et juxta rivo Agneti Sancti Clementi, actualment Santa  Eulàlia Noves, 

Sant Romà Delfià, Sant Cebrià de Mollet, Sant Martí de Masarac i Sant Climent 

Sescebes formen un arc per la part nord al voltant de Sant Martí (domo Sancti Martini). 

Amb el programa Instamaps de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, es van calcular les distàncies en línia recta entre Sant Martí i aquestes cinc 

esglésies.  

Des de Sant Martí (domo Sancti Martini) a: 

- Santa  Eulàlia Noves: 5.85 km. 

- Sant Romà Delfià: 5.75 km. 

- Sant Cebrià de Mollet: 5.75 km. 

- Sant Martí de Masarac: 5.71 km. 

- Sant Climent Sescebes: 7.18 km. 

 

 

Figura 20: Càlcul de les distàncies entre Sant Martí i les esglésies col·lindants, (GIS,À.González). 

Com es pot observar, deixant de banda Sant Climent Sescebes que no està inscrit en  

“l’arc perfecte”, les distàncies entre Sant Martí i les quatre esglésies restants són 

pràcticament iguals.  
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Cal remarcar que només s’ha excavat Sant Quirze de Colera i Sant Martí de 

Peralada
23

 (annex 2). La resta de les esglésies estan datades a partir dels textos (annex 2) 

i no es té la confirmació de la seva cronologia.  

A partir d’aquest estudi de territori, sembla que les esglésies citades en el manuscrit 

segueixen una lògica conjunta, sobretot amb Sant Martí datada del segle IX. Aquesta 

mostra l’establiment d’una xarxa parroquial a finals de segle VIII en la contrada més 

septentrional del que seria l’imminent comtat d’Empúries. 

Amb l’estudi del text i l’anàlisi de la vertebració de la xarxa d’esglésies en el 

territori, es suposa la validesa de la font del 844 com a un text autèntic amb 

interpolacions.  

Un cop demostrada la veracitat de certs aspectes del manuscrit del 844 es va 

realitzar l’estudi del contingut fixant-se en les dades cronològiques per establir un post 

quem del moment de fundació del monestir. 

 Indicacions de temps 

El judici presidit per Gotmar, bisbe de Girona, esmenta com ja s’ha apuntat el 

“precepte del gloriosíssim senyor Carles, emperador” pel qual l’abad del monestir 

Libenci i el monjo Assenari, tiet i pare de Giemund, també monjo del monestir i present 

en el judici, feren aprisió de les terres, muntanyes i valls del castell de Toló i de 

Leocarcari on construïren el monestir.  

Més endavant el text diu: ... et juidicaverunt totum hoc predictum secundum 

ipsorum voluntatem per XL annos...
24

 indicant molt clarament que Libenci, junt amb 

Assenari, controlaren tot aquest territori durant més de quaranta anys.  I la frase següent 

clarifica un altre dada perquè diu: Et dum erimus ibi domini possessores post mortem 

illorum per X annos et amplius sic venit dictus Alarius comes et depotestavit nos 

injuste...
25

. Queda clar que quan el comte d’Empúries, Alaric, vol apropiar-se dels 

territoris depenents del monestir havien passat deu anys de la mort de Libenci i 

Assenari.  

                                                           
 
24

Traducció de JBS(VVAA 753-759): “.... i administraren justícia en tots aquests llocs esmentats, segons 

la seva voluntat, per més de quaranta anys”. 
25

 Traducció de JBS(VVAA 753-759): “I mentre estàvem allí com a senyors i possessors durant més de 

deu anys desprès de la mort dels donadors, vingué l’esmentat Alaric, comte, i ens prengué la potestat 

injustament...”. 
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Aquestes dues dades referents a l’ocupació del monestir i els territoris durant 

quaranta anys i deu més després de la mort de Libenci, abad, i Assenari, monjo, es 

repeteixen una vegada més prou avançat el text del judici. No és la mateixa construcció 

sintàctica de la oració però les paraules que s’utilitzen son pràcticament les mateixes, 

emfatitzant així la importància dels elements temporals que aquí interessen. El text diu: 

... est habere infra fines et terminis de omnibus predictis locis per XL annos..., és a dir 

“... dins els confins i termes de tots els susdits llocs, ho tingueren per més de quaranta 

anys...”. I a continuació: Et dum essent domini possessores post mortem illorum per X 

annos et amplius nos videntibus sic venit dictus Alaricus comes et depotestavit illos 

injuste..., “I vist per nosaltres encara en foren senyors possessors després de la seva 

mort, per més de deu anys. I així vingué el dit Alaric, comte, i els desposseí 

injustament...”.  

Tenint en compte totes aquestes mencions i la cronologia dels personatges es poden 

extreure algunes hipòtesis respecte als orígens fundacionals del monestir que sense cap 

mena de dubte rebia l’advocació de sant Quirze i sant Andreu, Sancti Quirici et Sancti 

Andreae. El judici es celebra al monestir de Sant Saturní de Tolosa el 24 de maig de 

l’any 844 davant de Gotmar, bisbe de Girona i sota el regant del rei Carles el Calb i son 

fruit de la reclamació que fa Giemund, monjo del monestir, front a la apropiació feta per 

Alaric, que fou comte d’Empúries els anys 842 i 844. Giemund, reclama els béns que el 

seu oncle Libenci, abad del monestir, i els seu pare Assenari, reberen segons un 

precepte de Carlemany. Tenint en compte que el monestir controlà tots aquests territoris 

durant més de quaranta anys –XL annos– i deu més –X annos– després de la mort de 

Libenci i Assenari, moment que correspon a la injusta apropiació d’Alaric i de la 

celebració del judici, es dedueix que s’està referint a cinquanta anys enrere, és a dir cap 

el 794. Si fos així, el precepte de Carlemany el que fa és ratificar la situació existent, i 

ho va fer uns quants anys més tard, donat que Carlemany fou emperador entre l’any 800 

i el 814, moment de la seva mort. Per tant el precepte ha d’estar dins d’aquesta 

cronologia. 

L’ Albert Benet i Clarà (VVAA, 1990: 755), considera que la fundació de Sant 

Quirze és posterior a l’any 785, tot tenint en compte les controvèrsies sobre 

l’autenticitat del text de l’any 844. Diu: “... segurament després del traspàs del domini 

sarraí de la ciutat de Girona l’any 785, una família encapçalada per dos germans, 

Libenci i Assenari, fundà un monestir, i amb els seus familiars i servents i altres homes 
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que volien fer vida cenobítica o simplement disposar d’unes terres per treballar-les, 

aprisiaren les valls de l’Albera, on hi havia hagut el castell de Toló. Abans de l’any 815 

acudiren a la cort imperial i obtingueren un precepte de Carlemany”. L’autor considera 

la data del 785, moment del lliurament de Girona al domini carolingi
26

, com punt de 

referència per a la fundació del monestir i l’any 815 per la emissió del precepte de 

Carlemany. 

Tal com s’ha dit precedentment, les dades temporals esgrimides al text de l’any 844, 

situen els orígens fundacionals del monestir de Sant Quirze i Sant Andreu molt a finals 

del segle VIII. A l’acta de consagració de l’any 1123 la antiguitat de la fundació es 

reafirma, però el text no dona referències temporals que permetin aprofundir en una data 

concreta. El text llatí diu ... laudo et confirmo omnia que antiquitas concessa sunt atque 

collata jamdicte ecclesie sancti Cirici a regibus... (“... aprovo i confirmo totes les coses 

que des d’antic foren concedides i conferides a l’esmentada església de sant Quirc pels 

reis...”). En tot cas, rés permet dir que l’arribada de Libenci i Assenari es produeixi 

l’any 785, com proposa Benet i Clarà. Un altre cosa és plantejar que sigui post 785. En 

tot cas, des de un punt de vista completament hipotètic, es considera que l’entorn del 

794 és la data més fiable per situar la primera activitat constructiva del monestir. 

9.- Estudi arquitectònic i arqueològic del primer edifici del 

monestir 

9.1.- Descripció de les observacions a camp 

La campanya de setembre del 2015 a Sant Quirze de Colera tenien com a 

objectiu generar la documentació necessària per a la realització d’un model 3D 

fotogramètric i una topografia. Una bona part del treball de camp és l’estudi de 

paraments, cabdal per comprendre l’evolució crono-constructiva, arquitectònica i 

litúrgica. 

De les restes més antigues i en relació a l’estudi de l’edifici fundacional de Sant 

Quirze, es va fixar l’atenció en una sèrie d’estructures que es troben al sud del 

transsepte, ja que el color, la composició i la disposició del parament semblaven 

relacionar-se amb l’absis més antic detectat fins ara a la capçalera de l’església abacial. 

                                                           
26

 Cal recordar també el setge que va patir Girona l’any 793 per Abd al-Malik, que degué produir una 

gran inseguretat en els territoris més immediats. Ho citen Bolòs i Hurtado, 1999, p. 15, però no fan 

referència al que succeí en aquest moment a les valls de Sant Quirze de Colera. 
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Cal remarcar que es tracta d’unes construccions que, en certa manera, han passat 

desapercebudes. Son vagament representades a les plantes dibuixades pels arqueòlegs i 

l’arquitecte de l’obra, com ja s’ha exposat anteriorment. 

Per facilitar la descripció del conjunt d’elements constructius i poder relacionar-

los entre si, s’han numerat els espais i paraments de la següent forma (fig. 23):  

 

 

Figura 21: Planta de la zona sud de l’església abacial, generada per la superposició de la planta arqueològica 

(Codina et al., 1997) i la planta generada a partir de la fotogrametria, (treballs en curs de l’equip ECLOC) 

annex 7. 

 

El mur est –M1– tanca els espais 1 i 2. Cal emfatitzar que es tracta del mateix 

mur i que presenta entre dues i tres filades d’opus spicatum originals, clarament 

diferenciades de les restauracions. Aquest parament –M1– té continuïtat fins al mur M2, 

encara que avui aquest lligam queda emmascarat pels treballs de restauració i 

accessibilitat (una passarel·la de fusta que travessa les estructures estudiades). Aquesta 

continuïtat és clara gràcies a les fotografies de la memòria de l’excavació de 1997 (Fig. 

24 i 25). M1 al seu extrem nord té una refacció a la cantonad 
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a.  

 

Figura 22:Fotografia de la memòria de 1997 on s’observa com el mur M1 corre fins el mur M2 (Codina et al., 

1997). 

 

 

Figura 23:Fotografia de la memòria de 1997 on s’aprecia tant el mur M1 com l’accés a l’espai 1 (Codina et al., 

1997). 
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L’espai 1, en el seu costat oest, presenta una obertura que comunica amb l’espai 

3. A la fotografia presa en les excavacions del 1997 es veuen conservats dos pilars 

d’arrencament d’una volta, actualment soterrats (fig. 25). Per la part interior del mur M2 

són visibles dos  forats de bastida un a l’espai 1 i l’altre a l’espai 3. 

L’espai 2 va ser reaprofitat en època moderna com a cisterna i la part més baixa 

dels murs d’aquest recinte es troben arrebossats. Per aquest motiu l’estudi de paraments 

de l’interior d’aquesta estructura és dificultós. Tot i així, el parament que queda a la 

vista sembla indicar que l’obertura –O1– actualment tapiada és contemporània a la 

construcció del mur M3 (fig. 26). 

 

 

 

Figura 24: Fotografia de O1 i M3 (G.Ripoll 2015). 

 

M3 funciona com a paret mitjanera entre l’espai 4 cobert per una volta i l’espai 1. 

D’aquest mur arrenca part de la volta conservada que cobria l’espai 1 i de la que només 

resten uns 50 cm. Les dues voltes són solidaries. 
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Figura 25:Fotografia dels espais 4 i 1 dividits per M3 (À. González 2015). 

El mur oest –M5– que tanca l’espai 1 mostra una obertura tapiada –O2– que 

connectava aquest espai 1 amb el 3. 

El mur oest –M6– de l’espai 3 queda interromput just abans d’arribar al mur sud 

del transsepte–M7–. Aquesta interrupció pot respondre a un accés al conjunt d’espais, ja 

que M7 conserva dues pedres escairades i ben posicionades, fet que no succeeix a 

M6.Aquest possible accés és reblert per pedres sense lligar i sense disposició aparent.  

 

Figura 26: Fotografia zenital de l’espai 3 on s’observa la banqueta sobresortida en planta i el mur M6 

interromput (G. Ripoll 2015). 
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El nivell de circulació de l’espai 3 està retallat a la roca natural, a una cota més 

alta al costat nord, on alguns retalls han estat anivellats mitjançant lloses lligades. Dins 

d’aquest mateix espai 3 cal remarcar l’existència d’una ‘banqueta’ (UE 26) que 

sobresurt del mur sud del transsepte i amb el qual no és paral·lela. Donat que el mur del 

transsepte està construït sobre la banqueta és molt possible que estem davant d’ una fase 

anterior, qüestió que es tractarà més endavant a l’apartat on es formulen les hipòtesis un 

cop generades les noves plantes. 

L’espai 4 és rectangular i molt allargat delimitat al nord pel mur del transsepte i 

al sud pel mur mitjaner M3. Està cobert per una volta que encara es conserva i que es 

recolza en el mur sud del transsepte d’una forma anòmala. La volta s’insereix dins del 

mur del transsepte, és a dir sembla que es recolza sobre un mur intern anterior que ha 

estat folrat. 

 

 

Figura 27: Fotografia de l’espai 4 (ECLOC 2015). Figura 28: Detall del punt d’unió entre la volta i el mur 

sud del transsepte (À. González 2015). 

El nivell de circulació de l’espai 4 és la continuïtat de l’estructura de l’absis –

A1– tant pel color, composició i disposició: grans còdols allargats disposades en opus 

spicatum lligats amb morter. 
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L’estructura A1 arranca en semicercle pel costat nord però no és concèntric a 

l’actual absis de l’església romànica –M8–. En alçat s’observen tres línies d’opus 

spicatum (UE 48=A1) lligades amb morter que es fonamenten sobre la roca mare. 

Arranca pel nord amb una amplada de 1,30 m que es constant fins l’espai 3, tot i que a 

partir de l’eix mitjaner de l’absis aquesta mida només queda definida per una marca al 

morter i un recreixement també en opus spicatum. En aquest punt el morter i les pedres 

s’estenen 1,60 m fins a la paret de l’actual absis sud. Sembla tractar-se d’una fase 

d’obra diferent del mateix moment constructiu, aquesta qüestió serà tractada més 

endavant a partir de l’estratigrafia. Aquest absis ‘arrasat’, per l’extrem sud-est està lligat 

amb el mur M1. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Fotografia de l’alçat est i l’estructura absidiada (ECLOC 2015). 
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Figura 32:Fotografies de l’estructura absidiada (ECLOC 2015). 

 

 

Figura 30: Fotografia de detall de la unió entre A1 i M1 (ECLOC 2015). 

A partir d’aquestes primeres observacions tot sembla indicar que A1 i M1 són 

contemporanis, del mateix moment constructiu, ja que segueixen la mateixa disposició 

en opus spicatum i estan lligats amb el mateix morter. 

A l’interior i a la banda nord de l’absis sud, on es localitza la capella moderna, 

es retroba a nivell de sòl, el mateix tipus d’estructura que a A1 i al nivell de circulació 

de l’espai 4: idèntica disposició i aparell en opus spicatum. Aquesta estructura està 

retallada per la capella moderna i s’observa l’aprofitament de A1 pel mur de la mateixa. 
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Figura 31: Fotografia de l’interior de la capella (ECLOC 2015). 

L’absis sud per l’interior està resseguit per una ‘banqueta’ –M9– no concèntrica. 

La seva disposició permet pensar que no es tracta ni d’una banqueta ni d’una cimentació 

donat que el nivell de circulació és més alt. 

 

Figura 32: Fotografia de l’interior de l’absis sud (ECLOC 2015). 

Els resultats preliminars de l’anàlisi de paraments indiquen que totes les 

estructures del sud del transsepte són contemporànies i d’una mateixa fase. Totes, 

directa o indirectament estan lligades amb l’estructura semicircular A1 que envolta 

l’absis sud. A continuació, l’anàlisi estratigràfic aprofundirà aquesta hipòtesi. 
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9.2.- Anàlisi estratigràfic dels alçats i les plantes 

Com s’ha citat a la metodologia, l’anàlisi estratigràfic s’ha centrat en l’alçat 

exterior del mur sud del transsepte i l’alçat exterior del mur est de l’actual absis sud. 

L’objectiu d’aquest anàlisi és definir la relació entre les estructures del sud del 

transsepte i l’estructura absidiada –A1– que fonamenta l’actual absis. S’ha dibuixat el 

pedra a pedra sencer de l’alçat del mur sud del transsepte –M7– sobre l’ortofoto i a 

partir de les UE’s identificades s’han extrapolat a l’alçat est del mur M8. En aquest alçat 

s’han marcat les UE’S reconegudes a M7 amb polígons ombrejats del mateix color i 

només s’ha dibuixat el pedra a pedra de les UE’S que tenen relació amb la que es 

suposa la primera fase
27

. Els resultats d’aquest anàlisi són preliminars donat que encara 

està en fase d’estudi. S’adjunta en forma d’annex el llistat d’UE’s (annex 5) i el Harris 

Matrix de la seqüència estratigràfica (annex 6). 

  

                                                           
27

 Les imatges que s’adjunten al llarg del raonament de l’estratigrafia són esbossos de les planimetries, 

originals que es troben en format de fitxa als annexos. 
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Figures 33: Esbós de l’alçat de la paret sud del transsepte amb les UE’s diferenciades a partir de diferents 

tonalitats (À. González, dins de l’ECLOC), annex 7 i 8. 
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Figures 34: Esbós de l’alçat de la paret est del transsepte amb les UE’s diferenciades amb de les mateixes 

tonalitats que les UE’s de l’alçat sud i noves UE’s identificades (À. González dins de l’ECLOC), annex 9 i 10. 
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Un cop generada l’estratigrafia d’aquests alçats cal ressaltar una sèrie d’UE’s 

que a grans trets expliquen l’evolució d’aquesta estructura. El dibuix amb la totalitat de 

les UE’s indicades s’adjunta a als annexos 7, 8, 9 i 10. 

 

Figura 35:Esbós de l’alçat de la paret sud del transsepte amb les UE’s més significatives (À. González 

dins de l’ECLOC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UE 29 està identificada als dos alçats i es tracta de la mateixa estructura que 

la UE 48. Les dues UE’s estan lligades entre elles amb el mateix tipus de morter i 

Figura 36:Esbós de l’alçat de la paret est del transsepte amb les UE’S més significatives 
(À. González dins de l’ECLOC). 
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segueixen una igual disposició en opus spicatum. L’únic que permet diferenciar-les és 

una marca semicircular en el morter que sembla indicar una fase d’obra diferent de la 

mateixa estructura i el recreixement en alçat. S’han anomenat independentment per 

facilitar l’explicació de la hipòtesi final encara que, com es veurà més endavant, formen 

part d’una única UE i de l’estructura A1 ja esmentada (cf. supra), corresponen als 

vestigis de la primera fase de l’església abacial. La UE 31 també s’ha identificat als dos 

alçats i conforma l’actual església romànica triabsidiada. La UE 33 i la UE 37 són 

repujades posteriors de l’església i també han estat identificades a l’alçat de M8. 

La UE 35 correspon a la línia d’un sostre d’una sola vessant. La seva ubicació, 

així com la seva funció se’ns escapa. Podria correspondre a un element d’un claustre 

anterior o a estructures modernes post utilització del monestir, en tot cas la UE 57 és 

una negativa que retalla la UE 35, contemporània a la UE 41 i 36. La construcció 

d’aquesta finestra és doncs posterior al sostre.A la planta amb la superposició dels 

diferents elements estudiats
28

 (annex 11) s’han posat en relació les UE’s dels alçats amb 

les que estan en planta.  

 

Figura 37: Planta amb les UE’s identificades més significatives identificades (À. González dins de l’ ECLOC), 

annex 12. 

Les estructures anomenades M1, M2, M3, M5, M6 i els espais 1, 2, 3 i 4 formen 

part d’un sol fet anomenat UE 59, ja que tenen idèntica disposició i color i apareixen 

lligades amb el mateix tipus de morter. Alhora, l’estructura A1, UE’s 48 i 29 que com ja 

s’ha indicat són dues fases constructives d’un mateix moment i que formen una sola 

                                                           
28

 Planta realitzada a partir de la fotogrametría, planimetría de l’excavació de, 1997 (Codina et al., 1997) i 

imatge generada a partir de l’escàner 3D. 



Sant Quirze de Colera           TFG – Grau d’Arqueologia / UB – À. González Centelles 

 
 

64 
 

estructura, també estan lligades a la UE 59. Per tant la UE 59 és un tot, es tracta d’un 

mateix edifici amb diferents espais que funcionen contemporàniament. Les UE’s 64 i 26 

podrien estar relacionades amb un mateix moment constructiu posterior a UE 59 encara 

que no es tenen prou dades per afirmar-ho. 

 

 

Figura 38: Esbós de la planta amb les UE’s unificades per fets (À. González dins de l’ECLOC), annex 13. 

 

10.- Hipòtesi 

La interpretació de l’estudi estratigràfic es basa en la concepció d’un primer 

edifici que funciona de manera conjunta (el Harris matrix s’adjunta en forma d’annex 

7). El primer problema que presenta és la comprensió de la volta que cobreix A1. Si A1 

hagués estat construït com un absis en alçat, seria impossible la construcció de la volta 

del espai 4 i el funcionament simultani d’aquestes estructures. 

La hipòtesi que es planteja està en relació directe amb la marca semicircular al 

morter d’A1 i al recreixement en opus spicatum del mateix A1 que divideix les UE’s 29 

i 48 encara que formin part de la mateixa estructura. 

La UE 29 s’ha interpretat com el mur corresponent a la primera església i la UE 

48 el fonament d’aquesta. El que s’ha anomenat com espai 4 durant aquest estudi estaria 

delimitat pel mur M1, destruït per la  reforma anomenada UE 57.   



Sant Quirze de Colera           TFG – Grau d’Arqueologia / UB – À. González Centelles 

 
 

65 
 

A l’alçat sud del mur sud del transsepte, la UE 29 no s’identifica degut a les 

múltiples reformes i donada la imbricació de l’arc a M7 (entra massa dins el mur) 

podria ser que la UE 29 estigui emmascarada pel parament i per aquesta raó no és 

visible actualment. 

M6 i M2 formarien part del mateix tancament de l’edifici junt a M1. Els espais 1 

i 2 es connectarien a l’espai 3  a través de les obertures O2 i O3, mentre que l’espai 4 i 

l’espai 1 s’uneixen per l’obertura O1, que per les seves característiques respon més a 

una finestra que a una porta. 

Aquest edifici annex a l’església aniria cobert amb el mateix tipus de volta que 

la de l’espai 4 i la que arranca del mur M3 i cobreix l’espai 1. 

Sobre les UE’s 64 i 26 podrien respondre a una mateixa estructura que 

conformarien una segona església d’una fase posterior no identificada fins al moment. 

 

Figura 39: Esbós de la planta de la hipotètica fase fundacional. En verd les parts restituïdes i en taronja les 

estructures que encara es preserven (À. González dins de l’ECLOC), annex 14. 

 

Els peus de l’església no s’han delimitat ja que no s’ha detectat cap estructura 

que correspongui amb la continuació dels paraments laterals, tot i que el més lògic és 

pensar que tancaria a l’alçada de M6. 

Cal recordar que l’estratigrafia és pràcticament nul·la en aquesta zona del 

monestir (la roca mare es troba a una cota alta) i que l’espai 1 no ha estat excavat. 
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Relacionant la hipòtesi que presentem amb la necròpolis que apuntava Dolors 

Codina (Codina, 2012) per a la primera fase cal ressaltar una sèrie de qüestions. 

Observant la planta (fig. 42) sembla que els individus de l’espai 3 estiguin tallats 

per els murs M6 i M5. Un cop revisat el llistat d’UE’s i les seves relacions segons la 

memòria de la intervenció del 1997 (Codina et al., 1997) s’ha advertit que no és així. 

Aquestes sepultures no estan tallades pels murs ja citats. 

Cal remarcar també, que la identificació d’una nova etapa (UE’s 64 i 26) 

canviaria tota la seqüència de fases, incloent la necròpolis. Aquesta, interpretada com 

molt extensa i de la mateixa fase I, podria correspondre a una necròpolis que funcionés 

durant diferents fases constructives. 

 

Figura 40: Planta de la fase I (Codina, 2012). 

L’edifici que es proposa podria correspondre a una part del monestir del qual 

parla el text del 844. Després de l’estudi acurat d’aquest text, es creu que hi ha prou 

indicis que demostren que no es tracta d’una falsificació sinó que d’una còpia de segle 

XIII amb interpolacions. La cronologia que es pot extrapolar hipotèticament d’aquest 

text és el 794 com a data de la fundació. Si es tenen en compte els resultats del C14 que 

es van dur a terme durant les campanyes d’excavació (Codina, 2012), un d’ells amb 

datació de 785 +/-35, es podria confirmar l’existència d’almenys un edifici de culte 
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relacionat amb una necròpolis ja en aquesta cronologia. Aquesta s’emmarcaria en època 

de domini sarraí i l’inici de la conquesta carolíngia de Catalunya. Cal recordar que el 

monestir està situat a les zones conquerides primerenques que van ser les primeres en 

adoptar la nova política carolíngia. 

L’edifici identificat no presenta altres estructures que puguin estar en relació 

(fig. 37) però respon a les necessitats d’un petit monestir benedictí: una església i un 

espai conventual. El futur treball permetrà aprofundir en la interpretació litúrgica dels 

diferents espais identificats en aquest sector de l’absis i al sud del transsepte. 

 

11.- Conclusions 

Com s’ha apuntat al llarg del treball, els resultats esgrimits són preliminars i 

estan en fase d’estudi. Encara que la interpretació de les restes pugui ser modificada 

més endavant a partir de nous anàlisis i documents, amb la realització d’aquesta recerca 

s’ha generat nova documentació gràfica per futurs estudis i s’ha reobert el debat sobre 

l’autenticitat del text datat l’any 844.  

Per altra banda, es tracta del primer estudi d’arqueologia de paraments dut a 

terme al monestir de Sant Quirze de Colera i d’una primera interpretació de les 

estructures al sud del transsepte. 

L’objectiu principal del treball –delimitar i establir la cronologia de la fase 

fundacional del monestir– s’ha resolt amb una primera hipòtesi. La dificultat 

d’interpretació de les estructures del jaciment incrementada pel mal estat de les restes i 

l’escassa potencia estratigràfica obliguen a plantejar aquesta hipòtesi amb prudència.   

L’estudi del text de l’any 844 ha obert una nova línia d’investigació per a la 

organització del paisatge eclesiàstic de l’època. La distribució de les esglésies citades al 

text del 844 semblen respondre a una xarxa parroquial que cal estudiar en un futur, tant 

pel que fa a la seva cronologia com a la articulació del territori. 

El treball realitzat sobre els orígens del conjunt monàstic de Sant Quirze de 

Colera posa de relleu el total desconeixement tant històric com arqueològic dels 

monestirs en cronologies tardo antigues, especialment als segles VI al IX. 
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Aquest buit d’informació fa que la interpretació de les fases més antigues de 

Sant Quirze de Colera sigui molt dificultosa, però també vol dir que el seu estudi pot 

aportar grans coneixements per aquests tipus d’arquitectura. 

Es proposen una sèrie d’accions per la continuació de l’estudi i la possible 

confirmació de la hipòtesi: 

 Datacions amb carboni 14 dels morters de les estructures que s’han interpretat 

com les primigènies per confirmar la datació de l’edifici. 

 Continuació de l’estudi dels alçats per la part interior un cop visible aquests 

paraments. 

 Excavació de l’espai 1 per confirmar l’estratigrafia reproduïda en aquest treball 

entre les estructures del sud del transsepte i les restes de la primera església. 

 Estudi de les fonts escrites que referents a Sant Quirze de l’Arxiu de Besalú amb 

l’objectiu d’extreure tota la informació possible sobre l’evolució del monestir. 

 Realització de prospeccions i/o intervencions a les esglésies citades al text del 

844 per comprovar si tenen fases de segle IX i així poder verificar la informació 

que reprodueix el text. 
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Noticias históricas, Monasterios del antiguo condado de Besalú, por D.Francisco 

Monsalvatje y Fosas. Tomo VII, Olot: Imprenta y Librería de Juan Bonet, calle mayor, 

núm 3. 1800.
1
 

XXIX 

Sentencia de Carlos el Calvo contra el conde Alarico de Ampurias y á favor del 

monasterio de San Quírico de Colera, en el año 844. 

Mota fuit quaestio in praesentia domini gloriossimi Caruli Regis in civitate prope 

Tolosam in monasterio Sancti Saturnini inter domino Alaricho Comite ex una parte et 

Giemundo monacho et suo monasterio Sancti Cirici et Sancti Andreae sito in territorio 

Tolonense ex altera parte et dati Judices a dicto Carolo Rege, scilicet Guondemaro 

Gerundensi Episcopo Eienrico comite Pictavensi et Gacfero Burdalensi Comite e, Servo 

Dei Judex, et Petri Archilevitae Sancti Stephani Tolosae ut audiamus, judicemus ac 

diffiniamus hanc causam. Venit in nostra praesentia ubi dictus Giemundus monachus, et 

petivit dicto Alarico Comite pro suo monasterio Sancti Cirici et Sancti Andrae dicens: 

quod libentius avunculus meus una cum genitore meo nomine Assinario per preceptum 

dompni gloriossisimi Caroli Imperatoris prendiderunt primi homines Castro Tolon et 

fines et adjacentias suas, et tota terra illa et montaneas et valles Leocarcari, et ibi 

plantaverunt et edificaverunt monasterio Sancti Cirici et Sancti Andreae et in Castro 

Tolon domo Sancti Martini fecerunt, et ibi villam, mansos, mansatas, vilarunculos 

poblaverunt, et parrochiam constituerunt, et postea nomen Petralata ibi miserunt quae 

antea a Paganis Tolon sive terra mortua vocaverunt. Et in tota terra illa et montaneas et 

valles Leocarcari villas, villarunculos, mansos, mansatas poblaverunt, et ecclesias 

fecerunt, et parrochias constituerunt, habuerunt et tenuerunt et judicaverunt totum hoc 

predictum secundum ipsorum voluntatem per XL annos et amplius, et ad mortem 

illorum totum hoc predictum dimiserunt liberi ac solidi dicto monasterio, vel ad illi qui 

ibi vitam monasticam vivebant. Et dum erimus ibi domini possessores post mortem 

illorum per X annos et amplius sic venit dictus Alarius Comes et depotestavit not 

injuste, et contra lege et multar malas exacciones extorsit ab hominibus qui erant 

populati in omnibus dictis locis, Nos supradicti Judices interrogavimus dicto Alarico 

Comite quid respondit ad ea quae sibi aponunt. Ille dictus Comes ita respondit: Iste 

Castro Tolon cum fines et adjacentias earum, et tota terra illa et montaneas et valles 

Leocarci quod iste Giemundus monachus mihi requirit pro suo monasterio Sancti Cirici 

et Sancti Andreae infra meo comitatu est, et debeo habere et possidere et judicari quasi 

res proprias de meo comitatu, et non credo ullo modo quod a divae memoriae Carolo 

Imperatore donacio fuisset facta jam dicto Libencio Abba vel ad suo fratre nomine 

Assenario monacho, sive a dicto monasterio et nunc potui credere quod omnia predicta 

essent aprisiones de illis dictis, nec illis essent populatores de omnibus predictis locis. 

Nos supradicti Judices interrogavimus dicto Giemundo monacho si haberet firmas 

scripturas et bene corroboratas vel testes boni testimonii ut ea quae dicis in veritate 

                                                           
1
 El text en verd i en cursiva: Correspon a les parts indicades com interpolacions a la Cataluña Romànica 

IX : 754. 

El text en vermell: Vocables que, segons Abadal
1
, corresponen a una època més moderna.  
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mittere possis, et si facere nequivis de jure, vox tua extincta sit de hac re, et ea amplius 

non resolves. Qui statim dictus Giemundus monachus protulit nobis testes veraces IIII 

presbiteri, et IIII milites, et VI paienses. Nos Judices statuimus eos testes jurare super 

altare consecrato in honore Sanctae Mariae Virginis in ecclesia Sancti Saturnini, et 

super reliquias dicti Sancti Saturnini, et super quator Evangelia, et ita haec fecerunt. Et 

post sacramentos nos dicti Judices singuli ac discussi sicut lex docet, exquisivimus ab 

illis rei veritatem, et omnes dicti testes concorditer quasi una voce protestabant hunc 

testimonium ita: nos vidimus et audivimus et presentes fuimus quando domno 

gloriossisimo Carolo Imperatore dedit de fischo suo Libentio Abbate, et ad suo germano 

Assenario monacho Castro Tolon cum fines et adjacentias suas, et tota terra illa et 

montaneas et valles Leocarcari cum fines et adjacentias eorum tali pacto, ut in ipsas 

valles Leocarcari plantent et edifficent monasterium Sancti Cirici et Sancti Andreae. 

Item postea vidimus et audivimus et presentes fuimus quando Libentius Abba una cum 

Assenario monacho prendiderunt primi homines post mortem Galaffre et Biuxan filio 

eius et aliorum Sarracenorum dicto Castro Tolon cum fines et adjacentias et tota terra 

illa et montaneas et valles Leocarcari cum fines et adjacentias eorum, et ibi in dictas 

valles plantaverunt, et edifficaverunt monasterio Sancti Cirici et Sancti Andreae, et in 

Castro Tolon domo Sancti Martini fecerunt, et ibi villa, mansos, mansatas, vilarunculos 

poblaverunt, et parrochiam constituerunt et postea nomen Petralata ibi miserunt, qui 

antea a Paganis Tolon, sive terra mortua voccaverunt, et in tota terra illa et montaneas et 

valles Leocarcari mansos, mansatas, villas, vilarunculos poblaverunt et fecerunt 

ecclesias scilicet in Novis Sanctae Eulaliae et in Dalfiano Sancti Romani, et in Moleto 

Sancti Cipriani, et in Masaracho Sancti Martini, et juxta rivo Agneti Sancti Clementi, et 

in Cantalupis Sancti Stephani et in Rechisindo Sanctae Mariae, et un Baucigis Sancti 

Martinis, et juxta rivulo Urline Santi Genesii, et in Rabedoso Sancti Juliani, et in 

Spodilia Sancti Jacobi, et in Turnebule Santae Mariae et parrochias constituerunt in 

dictas ecclesias et postea fecerunt cellulas sanctorum in dictas parrochias habuerunt ac 

judicaverunt omnia predicta secundum illorum voluntatem. Item postea vidimus et 

audivimus et presentes fuimus quando dompno glorissisimi Ludovicho filio dompno 

Carolo Imperatore venit ad expugnandos omnes Sarracenos qui erant in Barchinona et 

cepit ea, et ibi dimisit genitori de isto dicto Alaricho Comite domino super totam 

Cataloniam. Et vidimus et audivimus et presentes eramus quando dictus Ludovichus 

mandavit atque precipiendo dixit dicto Comite quod non tangat neque capiat vel judicet 

nullam rem de rebus vel honoribus dicti monasterii Sancti Cirici et Sancti Andreae qui 

de fischo patri mei est hereditatus, sed manuteneas ac deffendas quasi res proprias de 

fischo genitori meo habuerunt et possederunt ac judicaverunt in bona pace totum hoc 

predictum heremum et condirectum pratis, pascuis, silvis, garricis, aquis aquarumve 

molendinis et molinaris, piscatories, ruppes, petras, fontes, plano monte, vie ductibus, 

vel reductibus omnia et in omnibus quicquid visum est habere infra fines et terminis de 

omnibus predictis locis per XL annos et amplius, et postea totum hoc predictum liberi 

dimiserunt predicto monasterio, et ad illi qui ibi vitam monasticam vivebant. Et dum 

essent domini possessores post mortem illorum per X  annos et amplius nos videntibus 

sic venit dictus Alaricus Comes et depotestavit illos injuste et contra lege, et multas 

exactiones judicando sive rapiendo injuste extorsit ab hominibus qui erant populati in 

omnibus predictis locis et hodie plus.........tur omnibus predictas parrochias cum fines et 

adjacentias et terminis eorum a isto Giemundo monacho, et ad suo monasterio sive illis 

qui ibi vitam monasticam vivent ad expletandum et regendum ac judicandum quam a 
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nullo alio homine viventi. Nos supradicti Judices interrogavimus dicto Alarico Comite 

si voluit nec potuit nulla bona ratione ponere contra istos testes, ut ea quae testantur 

invalidum sit. Et Comes Alaricus ita respondit: Nollo ponere ulla ratione contra illos 

testes. Et nos supradicti Judices pariter ac diligenter exquisivimus hanc causam rey 

veritatem. Auditis rationibus, alegationibus, renunciatione exinde facta, donavimus hanc 

diffinitivam sententiam; ita ut dictus Comes Alaricus pleniter reddat dicto monasterio 

Sancti Cirici et Sancti Andreae, et ad suorum monachorum tam presentium quam 

futurorum dicto Castro Tolon cum fines et terminis adjacentias suas et tota terra illa et 

predictas parrochias cum fines et terminis adjacentiis eorum habeant heremum et 

condirectum quantum visum est infra fines et terminis adjacentiis de omnibus predictis 

locis, et possideant, regant et judicent et per alodium teneant in perpetuum de fischo 

Imperatoris sive Regis totum hoc predictum sine omni retentu et servicio et judicio ac 

justitia quod ibi in omnibus praedictis locis dictus Comes, necne alii non habeant vel 

capiant pro ulla ratione. Item pleniter reddat in triplo omnia mobilia quae habuit 

receptas pro vi sive gratis, vel aliqua alia ratione in omnibus predictis locis sicut eas 

certas sive veras poterint hostendere in presentia dicto Gondemaro Episcopo quando 

fuerit presens in dicto monasterio. Data fuit haec sententia in civitate Tolosa in dicto 

monasterio Sancti Saturnini VIII. Kalendas junii anno IV. Regnante dompno Carolo 

Rege. Gondemarii Gerundensis Episcopi. Signum Eyenrici Pietavenci Comiti. Signum 

Gauferi Burdolensi Comiti. Petri Archilevitae Sancti Stephani Tolosae. Petro Judex 

ordinarius in curia Regis. Nos Judices mandato Carolo Rege hanc sententiam donamus 

et corroboramus. Signum Gaucperti de Castronovo. Signum A. De Barbaveteri. Signum 

Gaucerandi de Avalrino. Signum Aymerici Castellanus de Castro Tolon quem modo 

vocant Perelada. Signum Samarelli presbiteri. Signum Ugo presbiteri. Signum Falcuchii 

presbiteri. Signum Salomoni presbiteri. Signum Rodulfi. Signum Novelli. Signum 

Eiberti. Signum Sancii. Signum Clementi. Signum Roberti. Nos testes producti in hac 

causa confirmamus sentetia data. Signum Giberti Domino Terragonae. Signum 

Eymerici domino Narbonae. Signum Bocardi de Portaclusa. Signum Esquivi de Caput 

stagni. Signum Umberti de Accuta. Signum Fulchi de Sancto Martino testes rei huius. 

Iterius presbiter et publicus scriptor in civitate Tolosa in Burgo Sancti Saturnini rogatus 

à predictis Judicis scripsit die et anno praefixo. Gondemarii Gerundensis Episcopi 

praescripta sentetia sigillari feci. Servo Dei Judex ordinarius Carolo Regi similiter feci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom ID X Y 

CODI 

IPAC Cronologia 

Intervenció 

arqueològica 

Sant Maria de Torreneules E1 504902 4703662 

  

No 

Sant Martí de Baussitges E2 500344 4699728 38809 X No 

Sant Genís d'Esprac E3 500757 4698515 38810 X No 

Santa Maria de Recasens E4 495461 4699018 

  

No 

Sant Esteve de Cantallops E5 493801 4696670 18033 XII-XIII No 

Sant Quirze de Colera C1 504846 4695997 188 IX Sí 

Sant Jaume d'Espolla E6 500048 4693327 19537 XII-XIII No 

Sant Julià de Rabós E7 502359 4691856 20130 XIV No 

Sant Climent Sescebes E8 498373 4690728 20255 XVI-XVII No 

Sant Cebrià de Mollet  E9 499983 4689816 17673 XII-XVIII No 

Sant Martí de Masarac E10 497689 4688774 19893 X-XII No 

Sant Romà Delfià E11 502650 4689252 20133 XI No 

Sant Eulàlia de Noves E12 505348 4687765 19742 XI No 

Sant Martí  E13 500711 4683999 19967 IX-X-XIII Sí 

Annex 4 
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Llistat d’UE’s 

UE’S 29=48=59 

Agrupades a la planta de la hipòtesi final com a UE 59. 

UE 29: 

Descripció: Mur de la primera església. 

UE 48:  

Descripció:Fonamentació de la primera església. 

UE 59:  

Descripció:Estructures del sud del transsepte. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 

Anterior a: 26, 64, 51 

UE 64: 

Descripció:banqueta interior de l’absis sud. Possiblement es tracta de la mateixa UE 26, 

relacionades amb la segona fase de l’esglèsia. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 29=48=59 

Anterior a:  

UE 26 

Descripció:mur sobresortit en planta, “Banqueta”.  

Relacions estratigràfiques 

Posterior a:  

Anterior a: 27, 1 

UE 27 

Descripció: negativa de UE 26. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 26 

Anterior a: 1 

UE 1:  

Descripció:parament de filades rectes amb tres filades d’opus spicatum. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 26 i 27 

Anterior a:  

Annex 5 
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UE 23 

Descripció: negativa de UE 1. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 1, 26 i 27 

Posterior a: 1, 26 i 27 

Anterior a: 21 

UE 12 

Descripció: negativa 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 1, 4,3 

Anterior a: 12 

UE 4 

Descripció:negativa. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 1 

Anterior a: 3, 6, 23 

UE 3 

Descripció: reparació. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 4, 1 

Anterior a:  23 

UE 51 

Descripció: negativa. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a:  29 

Posterior a: 29 

Anterior a: 31 

UE 21 

Descripció: parament amb pedres que alterna pedres grans i petites i que té dos escorrentius. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 23, 6 

Anterior a: 12, 44, 46 
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UE 46 

Descripció:negativa de 21. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla : 21 

Posterior a: 21 

Anterior a: 5, 16, 53, 13 

UE 5 

Descripció: reparació. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 46 

Anterior a : 93 

UE 93 

Descripció: negativa de UE 5. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 5 

Posterior:5 

UE 16 

Descripció:reparació amb opus spicatum. 

Relacions estratigràfiques 

Anterior a: 53 

Posterior a : 46 

UE 53 

Descripció: negativa de 16. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 16 

Retalla a: 16 

Anterior a:  

UE 13 

Descripció: reparació. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 46 

Anterior a: 85 
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UE 85 

Descripció:negativa de 13. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 13 

Posterior a : 13 

Anterior a : 

UE 18 

Descripció: parament amb filades d’opus spicatum que tenen una distribució paral·lela. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 46 

Anterior a :  9 

UE 20 

Descripció: reparació. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 46 

Anterior a: 54 

UE 54 

Descripció: negativa, a la foto antiga de 1997 encara no esta reparat. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 20, 18, 34, 56 

Posterior a: 

Anterior a: 86 

UE 9 

Descripció: negativa de 18. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 18 

Posterior a: 

Anterior a: 54 

UE 34 

Descripció: reparació. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 9 
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UE 56 

Descripció:reparació. 

Posterior a: 9 

UE 31 

Descripció: parament de l’actual esglèsia que segueix des de l’alçat est fins al sud. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior: 51 

Anterior a:17 

UE 17 

Descripció: negativa de 31. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 31 

Posterior a: 31 

Anterior a: 33 

UE 33 

Descripció:parament repujat que segueix des de l’alçat est per el sud. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 17 

Anterior a: 

UE 87 

Descripció: negativa que segueix tot el mur de est a oest seguint per l’alçat est. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 33, 56, 24 

Posterior a: 33, 56, 24 

Anterior a: 37 

UE 24 

Descripció: parament irregular amb una finestra, relacionable amb la fase de masoveria del 

monestir. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 25, 9 

Anterior a: 

UE 37 

Descripció: parament repujat de la part més alta. Segueix des de l’alçat sud fins a l’oest. 
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Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 87 

Anterior a: 41, 36, 38 

UE 88 

Descripció: negativa per la construcció de la finestra (UE 36). 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 35, 37 

Posterior a : 35, 37 

Anterior a:  

UE 36 

Descripció:finestra. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a : 35, 37 

Anterior a: 54 

UE 40 

Descripció:reparació. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 37 

Anterior a: 

UE 38 

Descripció:sostre de l’església. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 37 

Anterior a: 90 

UE 90 

Descripció: negativa, teules que falten al sostre. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 38 

Posterior a: 38 

Anterior a: 39 

UE 39 

Descripció:reparació de les noves teules. 
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Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 38. 

UE 44 

Descripció:reparació de la cantonada. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a : 12 

UE 57 

Descripció:negativa de la reforma de la cantonada de UE 59. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 59 

Posterior a: 59 

UE 58 

Descripció: reforma de la cantonada nors-est de UE 59. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a : 59 

Anterior a: 57 

UE 67 

Descripció: capella moderna. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a : 31 

Anterior a: 

UE 94 

Descripció: negativa a 31 per la construcció de la capella moderna. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 31 

Posterior a: 31 

Anterior a: 67 

UE 60 

Descripció: reforma en opus spicatum de 59. 

Relacions estratigràfiques 

Posterior a: 59 

Anterior a: 
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UE 95 

Descripció:negativa de la reforma 60. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 59 

Posterior a: 59 

Anterior a: 60 

UE 25 

Descripció: negativa de 33. 

Relacions estratigràfiques 

Retalla a: 33 

Posterior a : 33 

Anterior a: 24 
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