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Aquest projecte s’ha plantejat per fomentar del turisme de qualitat a partir de la conservació i posada en valor del
patrimoni rural, que consisteix en la interpretació del patrimoni cultural, natural i històric per a la descoberta del municipi
a través de la senyalització dels elements d’interès del Conjunt Històric d’Àger, i del Castell i Col·legiata de Sant Pere,
declarats Bé Cultural d’Interès Nacional, i de la resta d’elements del nucli ‘Àger situats a l’Eixample. La senyalització
turística i patrimonial neix de la necessitat de dotar a tot aquest conjunt patrimonial amb mecanismes per al millor
coneixement del seu patrimoni. Planteja doncs, un projecte de dinamització turística a través de la senyalització turística
i patrimonial, que millorarà i complementarà l’ infraestructura de serveis turístics existents. Aquesta intervenció anirà
acompanyada de l’adequació d’alguns dels elements localitzats a l’exterior, per a la seva millor interpretació.
Aquest projecte, s’engloba en els treballs que s’estan desenvolupant des de l’ajuntament, altres administracions i el
sector privat en els darrers anys tant des del punt de vista de la recerca històrica i patrimonial, la restauració del
patrimoni i l’adequació dels espais d’ús públics de la vila. Així com tota la feina desenvolupada en la difusió turística
i patrimonial del municipi duta a terme per l’Ajuntament d’Àger, el Consell Comarcal de la Noguera i el Consorci del
Montsec ( on hi forma part l’Ajuntament d’Àger).
Però aquest projecte també pretén donar resposta a les inquietuds dels veïns, que en els darrers anys han mostrat
una autèntica estima cap al seu municipi i el seu patrimoni essent partícips de moltes de les idees de dinamització del
municipi i col·laborant des de les entitats locals al desenvolupament cultural, econòmic i social d’aquest. La creació
de recursos patrimonials pot alhora generar que aquestes inquietuds dels nostres veïns és canalitzin amb iniciatives
empresarials que desenvolupin sosteniblement tot aquests recursos abans esmentats.
La proposta tècnica d’aquest projecte amb la conservació i posada en valor del patrimoni a través de la senyalització
interpretativa i l’adequació d’espais patrimonials, és un aposta a més en la creació de recursos i productes culturals i
turístics que ajudin a posicionar el municipi en l’imaginari dels futurs visitants, com un indret a conèixer i gaudir.
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L’objecte del present projecte és crear un itinerari urbà per la descoberta del visitant de tot el ric patrimoni que hi ha
la vila. La creació d’aquest itinerari i la senyalització dels elements d’interès, han de permetre resoldre la mancança de
senyalització turística i de serveis d’un Conjunt Patrimonial de primer ordre, com és la Vila d’Àger. A més a més, el nucli
representa el punt d’arribada de molts dels visitants que rep el municipi, que venen atrets pels seu valors naturals i
patrimonials, i d’esports d’aventura. La creació d’aquest itinerari històric pel nucli, i la seva senyalització, ha de permetre
ajudar a la interpretació i el coneixement d’aquest conjunt, però també a de provocar el primer contacte del visitant amb
el territori, i la seva distribució per aquest.

Objectius generals:
• Dotar el municipi d’Àger amb mecanismes per al millor coneixement del seu patrimoni.
• Oferir al visitant un eina per a què pugui fer una visita en les millors condicions i facilitar així la seva interpretació.
• Reforçar el concepte del municipi d’Àger com indret turístic sostenible i amb un gran valor patrimonial tant des del
punt de vista natural com cultural.
• Involucrar la població local en els projectes del poble i la seva vinculació històrica, cultural i paisatgística.
• Promoure l’economia a través de la dinamització turística de qualitat.

Objectius específics:
• Interpretar els elements patrimonials mitjançant senyalització informativa.
Posada en valor del Conjunt Patrimonial del Nucli Antic i el Castell i Col·legiata de Sant Pere.
• Netejar i adequar els elements patrimonials que estiguin en deteriorament, garantint l’accessibilitat als visitants i a
la ciutadania en general.
• Crear un itinerari històric que permeti al visitant traslladar-se al passat que esta interpretant.
Creació d’infraestructura turística (punts informatius a l’aire lliure).
• Dins aquest itinerari històric, es proposa la creació de itineraris interns per tematitzar-los per períodes.
Desenvolupament de recursos turístics que aprofita la potencialitat del poble
• Adequar la xarxa de senders amb senyals de pintura pel correcte guiatge dels visitants.
• Garantir la conservació i la posada en valor dels elements patrimonials.
• Promoure i difondre el patrimoni rural del municipi a través.
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Aconseguir que els espais siguin la màxima i millor expressió en si
mateixos, fer que tinguin el seu reconegut protagonisme i que això
es pugui reflectir en un impacte directe, tant en l’individu com en la
societat.
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Muntatge del disseny sobre plafó

Conjunt Històric d’Àger
Benvinguts
Conjunt de la Col·legiata

La vila closa d’Àger està dividida en tres barris que s’uneixen a la plaça Major. La vila vescomtal, doncs, està formada per un
recinte sobirà restringit a la vida dels nobles, fins a principis del segle XV, i dels canonges de Sant Pere fins al segle XIX, i un recinte
jussà on desenvolupa la vida municipal, al voltant de les parròquies, especialment la de Sant Vicenç, fins als segles XVIII-XIX, en
què comença l’expansió extramurs. La vila senyorial està vinculada als senyors del castell, vescomtes d’Àger i de Girona des del
segle XII.

Les restes arqueològiques documentades al cim del turó indiquen que es tracta de
la zona habitada des de fa més temps. Alguns fragments ceràmics testimonien una
ocupació molt mal coneguda de l’Edat del Bronze. En canvi, està ben documentat
un assentament iberoromà dels segles II-I aC, probablement un oppidum. Tampoc
no s’han registrat prou restes romanes per saber quin caràcter tenia l’ocupació del
turó però segurament estaria relacionada amb l’existència de la via romana. Que hi
hagué ocupació romana a la vall, no n’hi ha cap dubte, malgrat que els indicis avui
dia són indirectes, una població que pervisqué al llarg dels segles tal com denoten les
necròpolis de Santa Coloma i Santa Maria del Pla, i que es retroba en un document
del segle IX i un del segle X, així com en els antropònims que encara subsisteixen en
temps de la conquesta.

Barri de Sant Pere
El barri de Sant Pere es troba a sobre la plaça Major i està limitat pel conjunt del
castell col·legiata al nord, per la muralla a l’oest i pel portal del Pedró a l’est. A les
muralles, a sota del castell, hi havia un portal d’entrada i sortida, anomenat el Portalet
de Sant Pere, del qual en queden alguns rastres (l’espitllera d’una torre) en un edifici.
Des d’aquest portal sortia el camí que recorria la zona anomenada els Aspres, on
hi havia l’església de Sant Nicolau de l’Aspre al segle XII, i continuava en direcció a
ponent segons descriu un document del segle XI, passant pel Coll d’Agulló.

Aquesta població mossàrab patí la dominació islàmica, que es defensà amb la
construcció d’un castell al turó, fins a la conquesta, en la qual participaren en favor
del comte d’Urgell i Arnau Mir de Tost, que els recompensaren. Arnau Mir és l’artífex
del conjunt monumental de Sant Pere, dissenyat per constituir un nucli de poder civil
i religiós. Els edificis romànics que formen el conjunt són de caràcter monumental (la
torre major, el donjon, l’església...) i alguns subsistiren en ús fins al segle XIX, com és el
cas de l’església canonical de Sant Pere.

Vista de la Plaça Major, i les cases del seu entorn

El barri va créixer a redós del castell, amb uns carrers molt típics de poble encastellat,
que segueixen les terrasses del turó, fins a atènyer la plaça Major. La plaça, doncs,
amb el temps es va convertir en el nexe d’unió dels barris de la vila: Sant Pere, Sant
Martí i Solsdevila. La plaça, que hauria de convertir-se amb el temps en el centre
principal de la vida urbana, començà a créixer i a rebre les mesures actuals a principis
del segle XIV, malgrat que existia ja amb seguretat al segle XIII. Actuà, però, com a
plaça del mercat fins que la Paeria s’hi traslladà al segle XVII i llavors rebé el nom de
plaça Major.
Les notícies sobre cases del barri de Sant Pere, on tenien la residència les famílies més
riques de la vila als segles XI-XII, són nombroses.

Vista de la Col·legiata de Sant Pere, amb l’absis central, la
muralla i el claustre, en primer terme

Vista de l’accés a la Col·legiata de Sant Pere, amb el Montsec
de fons

Les reformes que emprengueren els comtes d’Urgell, també vescomtes d’Àger, al segles
XIV-XV, que afectaren sobretot el claustre, són d’una qualitat excepcional i degueren
abundar en l’esplendor del conjunt.

L’interior del Portal del Pedró, amb els porxos
Detall de la planta de l’església a partir de la planta general
de la Canònica de Sant Pere d’Àger. Font: Servei d’Arquitectura.
Diputació de Lleida

Gravat de Nicolas Cochin que mostra Àger al 1647, que mostra la presa de la vila d’Àger l’any 1645 per part de les tropes franceses. Font: Cartoteca ICC

Barri de Sant Martí

L’urbanisme
Barri de Sant Pere

El barri de Sant Martí es forma al voltant del carrer del mateix nom. És el barri situat a
l’oest de la vila d’Àger, limitat per les muralles del vessant sud, pel portal de Sant Martí
i pel barri de Sant Pere al nord. El seu portal era l’entrada oficial a la vila fins a la
construcció de les carreteres al principi del segle XX. Pel seu portal entrava l’antic camí
de Lleida o camí romà, que seguia pel carrer principal fins a trobar la plaça. Al llarg
del carrer hi havia hagut tradicionalment comerços i fondes, així com el quarter dels
mossos d’esquadra. També s’hi troben edificis importants com la casa de la família
Portolà, la casa parroquial o casa de l’Abadia, la casa Chaparró, la majoria construïts
en la remodelació d’aquest barri del segle XVIII quan les cases envaïren l’espai de les
muralles i en molts casos aquestes quedaren integrades en els soterranis.
Fora del portal, i des del segle XI, es documenta el raval de Sant Martí, un barri
extramurs on es concentraven artesans amb oficis no permesos dins la vila closa com
els ferrers o els fusters. Aquest raval havia tingut la seva església, dedicada a sant
Martí, de la qual no en queden restes, però que s’esmenta ja el 1061. També hi havia
hagut un hospital fundat per l’abat del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes el 1232.

Col·legiata de St. Pere

Barri de Sant Martí
Portal de St. Martí

El barri de Sant Martí, des de fora les muralles

Casa Gaspar de Portolà

Punt d’informació Conjunt Històric

És possible que una primera línia de muralla del recinte jussà inclogués només el barri
de Sant Pere, amb el límit al carrer de Sant Martí, i que posteriorment englobés la
resta dels barris fins a formar el clos actual amb els quatre portals.

El portal de Sant Martí

Església de St. Vicenç
Portal del Pedró

Barri de Solsdevila

Casa Pulsaco
Muralla

El barri de Solsdevila se situa al sud i sud-est del de la vila d’Àger. Limitat per les
muralles de la vila closa, és travessat pel carrer principal del mateix nom, al llarg
del qual es van establir elements essencials de la vida comunal. Aquest barri neix i
creix entorn de l’església parroquial de Sant Vicenç i Sant Salvador i la seva sagrera,
i allotjava els principals equipaments municipals antics: la parròquia, al voltant de la
qual s’anaren construint cases, el cementiri antic o fossar del poble (segles XI-XIX), la
primera Casa de la Vila o Paeria construïda, l’hospital de Sant Nicolau (al segle XVI),
el forn comunal, un molí, el pou de gel i la plaça del mercat.

Portal de Soldevila

Pas cobert característic del barri de Sant Pere

Seria, doncs, després de la conquesta de 1034-1048 en què començaria el procés
gradual de concentració i de clos dins unes muralles que deixaria espais anteriors a
fora, com la zona del raval del Pedró, on es construí una nova església de Sant Joan i
posteriorment un hospital per allotjar els pelegrins i els malalts.

Casa Parroquial

Seguint el camí fora de la muralla es troba una de les zones amb horta de regadiu
més importants del terme.

Es fa difícil saber quina era l’organització urbanística al voltant del turó del castell
els anys anteriors a la conquesta, quan comencem a tenir documentació que permet
entreveure l’evolució i el creixement del poble. Algunes dades poden aportar una
certa llum: el cim del turó estaria ocupat per una fortificació i un assentament andalusí
vinculats i és possible que la població autòctona mantingués un tipus de poblament més
dispers en alguns llocs concrets dels vessants del turó, potser al voltant de l’església de
Sant Vicenç i l’antiga (desapareguda) de Sant Joan Extramurs, possiblement destruïda
durant la conquesta de 1034. Aquesta població utilitzaria els cementiris de la plana, el
de Santa Coloma i el de Santa Maria del Pla.

El nucli d’Àger conserva en gran part la seva trama urbana
medieval

Entre el final del segle XIII i el principi del XIV pren protagonisme la vida comunal amb
la seva plasmació en les obres de reforma i ampliació de la plaça del mercat, que es
convertí en el centre de la vida comercial de la vila.
Finalment, les muralles es fan petites i, a partir del segle XIX, quan es documenta el
màxim de població a Àger, es comença a construir extramurs un nou barri, l’eixample,
que uniria el portal del Pedró amb les Fonts Majors i més enllà.

Tram de muralla perdut
Les muralles es fan petites i la ciutat s’obra fora murs

Molí del Perubí
Vista del barri de Sant Vicenç des del portal de Solsdevila

Barri de Solsdevila
Pou de Gel

El carrer Solsdevila uneix el portal del mateix nom, a les muralles, i la plaça Major de
la vila, passant per sota d’un porxo, un tipus d’arquitectura d’aprofitament de l’espai
típic del poble. Tot un altre sector del barri està format per un conjunt bigarrat de cases
de dues o tres alçades, amb carrerons estrets i costeruts.

Àger

Pel portal de Solsdevila sortia el camí que menava a la Règola, a Sant Just, a Oroners,
a Montclús i a Santalinya, és a dir, als pobles de la vall de la Noguera Pallaresa.

Carrer del raval del Sant Martí amb l’empedrat. Inicis del segle XX.
Font: Ajuntament d’Àger

Recorregut recomanat pel Conjunt Històric d’Àger

L’església de Sant Vicenç, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional
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Anotacions i detalls

Castell Col·legiata de Sant Pere d’Àger
Descripció arquitectònica

Els seus usos al llarg del temps

El conjunt del castell col·legiata de Sant Pere d’Àger està format per una
sèrie d’edificis romànics i gòtics de gran interès i caràcter monumental,
construïts entre els segles XI i XVI. Les restes conservades més importants
corresponen a una església d’estil romànic llombard amb reformes
gòtiques, una torre residencial o donjon i la torre major del castell,
creats durant els segles XI-XII, un claustre d’estil gòtic internacional,
una capella gòtica annexa a l’església i, finalment, una sala capitular
renaixentista.
La majoria dels edificis romànics foren promoguts per Arnau Mir de Tost
a partir de la segona i definitiva conquesta de la Vall d’Àger el 1048.
Les dependències canonicals originals constitueixen la part més
desconeguda del conjunt monumental. En origen, devien estar a l’entorn
del claustre, a la zona de ponent, i fora del recinte claustral potser hi
hauria l’hostatgeria i el palau de l’abat. Aquest claustre antic seria
possiblement de dos pisos i dues ales.
En part, a partir de finals del segle XIV però sobretot a partir del segle
XVII, la tendència és la de fer desaparèixer aquests edificis, que seran
substituïts per capelles adossades al temple. El procés de reestructuració
dels espais estaria relacionat amb la secularització de la canònica el
1592 i la seva transformació en col·legiata, ja que a partir d’aquest
moment deixa de ser obligatòria la vida en comú i es produeix un trasllat
dels canonges, que passen a viure en cases particulars de la vila.

El conjunt albergava en els seus inicis els dos estaments feudals
principals, repartits en diferents zones del recinte: la torre major i
dependències annexes per a la guarnició del comte i el donjon per
al senyor i la seva família. Hi havia l’església i dependències annexes
per als dotze canonges de l’abadia, mentre que el castlà habitava la
torre del Reducte, fora del recinte.
Els vescomtes utilitzaren la residència fins al segle XIV. A partir de la
caiguda del comtat d’Urgell, el conjunt quedà a mans de la canònica.
Finalment, a partir de 1829 va ser refortificat per Ros d’Eroles i utilitzat com
a fortí per les forces carlines del general Joan Castell, i, posteriorment,
per les governamentals fins al final del segle XIX, en què l’abandó fou
definitiu.

Vista de la Col·legiata de Sant Pere, i el seu accés

Interior de la cripta

Història

La importància del Conjunt

La canònica fundada per Arnau Mir estigué desvinculada dels bisbats
gràcies a una exempció episcopal per mitjà de dues butlles papals
(1060 i 1065), de manera que el monestir estigué directament sotmès
a la Santa Seu i es convertí, doncs, en canònica vere nullius. Arnau
Mir i els seus descendents, que, a partir del segle XII, ostenten el títol
de vescomtes d’Àger, li feren grans donacions fins al segle XII, quan
assolí el nombre màxim de 38 parròquies i 16 annexes com a senyor
jurisdiccional.
La canònica funcionà fins que va ser secularitzada el 1592; després
es convertí en col·legiata i arxiprestat. El 1851 el papa Pius IX anul·la
les col·legiates i es produeix un interregne en què, per decisió dels
canonges, Àger passa a ser un arxiprestat exempt depenent del bisbat
de Lleida. Conservà la jurisdicció exempta fins al 1874, que s’uní a la
diòcesi de Lleida.

Les virtuts polítiques d’Arnau Mir es posen de manifest amb l’organització
definitiva de les seves conquestes a la vall d’Àger. Va bastir el centre
del seu poder i va construir un poderós castell, on establí la seva
residència, coronat per una torre imponent, la més gran de la Catalunya
comtal. Una torre que amb el temps canvià els seus usos primigenis
però que constituïa un objectiu militar clar encara als segles XVI i XVII.
Alhora, va fundar l’abadia de Sant Pere, centre del poder espiritual
i temporal dels seus dominis amb nombroses donacions, privilegis i
riqueses, que volgué ser sotmesa durant segles pel bisbat d’Urgell i
de Lleida.
Les escasses restes que es conserven dins el recinte fortificat no
es corresponen amb la importància que degueren tenir les seves
construccions.
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Vista aèria del conjunt amb el Montsec al fons

3
Vista de part del Claustre

El Palau vescomtal

Interior de l’Església de Sant Pere

Col·legiata de St. Pere

Portal de St. Martí

Punt d’informació
Conjunt Històric i municipi
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Casa Gaspar de Portolà

Casa Parroquial

Fonda Portolà

Punt d’informació Conjunt Històric

Església de St. Vicenç
Portal del Pedró

1
Vista del Conjunt a inicis del segle XX. Font: Arxiu Fotogràfic IEI

Casa Pulsaco
Molí del Perubí

Vista aèria del conjunt

Muralla
Tram de muralla perdut

Escola
Font del Pedró

Barri de Sant Pere

Recorregut recomanat pel Conjunt Històric d’Àger

Gravat de Nicolas Cochin que mostra Àger al 1647, que mostra la presa de la vila d’Àger l’any 1645 per part de les tropes franceses. Font: Cartoteca ICC
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1. Hem utilitzat imatge d’arxiu, prèvia recerca, les quals
obliguen uns esforç de temps de recerca i drets d’imatge
importants però que ofereixen una visió molt agraïda
pel visitant qui descobreix l’entorn que veu amb ulls del
passat.
2. En aquest cas, l’aportació d’una perspectiva aèria
mitjançant les imatges capturades amb Drone, oferiex la
possibilitat d’explicar i veure amb més simplicitat alguns
elements vinculats al funcionament i conjunt d’Àger.
3. Inclusió de fotografies de detall que il·lustren diferents
aspectes vinculats al text.

4. Tractament de l’imatge per tal de reflectir els límits de la
vila closa històrica de manera visual i senzilla. En aquest
cas és una imatge aèria aconseguida mitjançant un Drone.
Val a dir que en aquest cas, també s’ha inclòs tota la
informació direccional per tal que l’usuari s’ubiqui en tot
moment del punt en el que es troba i les possibilitats de
l’entorn, de manera senzilla i visual.
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Anotacions i detalls

Pou de gel
Un ediﬁci singular
Construcció popular, que es troba excavada a terra,
fora les muralles. Presenta, una planta circular
(uns 8 m de diàmetre) amb les parets verticals
fins a l’arrencada de la volta, en forma de cúpula
quasi rebaixada, que està construïda, amb grans
carreus de pedra sobreposats que la van tancant a
cada filada fins a la part superior on hi havia una
obertura, de forma quadrada (alçada aprox. 8 m).
L’obertura superior tenia com a finalitat permetre
l’accés i l’extracció dels blocs de gel, i a la vegada,
l’accés del personal que hi treballava.

Casa Parroquial

Punt d’informació Conjunt Històric

Església de St. Vicenç
Portal del Pedró

Context urbà

El treball del gel

Usos del gel

El pou de gel es troba extramurs, al costat de llevant,
al barri de Solsdevila. En aquest sector es troba el
tram de muralla de la vila més llarg, d’uns 150 m,
amb sis bestorres rectangulars, dues d’angle i una
bestorre semicircular.

Quan nevava, es compactava la neu fent diversos
blocs, i aquests eren seguidament dipositats al
pou, separats els uns dels altres amb palla o altres
elements vegetals.

Està ben documentat que l’ús del gel durant l’època
moderna tenia sobretot finalitats terapèutiques:
rebaixar la temperatura en els processos febrils, els
produïts per les epidèmies de còlera, com a calmant
en casos de congestions cerebrals i particularment
en la meningitis, parar hemorràgies, antiinflamatori
o en els traumatismes, esquinços i fractures.

Casa Pulsaco
Muralla
Portal de Soldevila

Una altra obertura, que dóna just a l’arrencada de
la volta, en el mur que orientat al nord, la qual ve
precedida per un corredor o galeria amb sortida
a l’exterior del quan sols es conserva una part.
Aquesta obertura, actualment és l’entrada al pou.

Tram de muralla perdut

1

Molí del Perubí

Pou de Gel

El terra, ben enllosat, presenta un inclinació direcció
als laterals, però on derivava l’aigua del desglaç
cap a l’exterior.

2

Història

Barri de Solsdevila
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Els treballs en les geleres del Montsec començaven
a la primavera, després de les últimes nevades.
Tallaven la neu amb pales i la portaven al pou de
gel, on la premsaven per convertir-la en gel. En
trepitjar la neu, es compactava amb una finalitat
doble: disminuir el volum ocupat i conservar-lo més
temps en forma de gel. Després es cobria amb
terra, fulles, palla o branques formant capes d’un
gruix homogeni. La distribució posterior, en forma
de blocs, es feia amb bèsties de càrrega (mules,
matxos, rucs...).

4

El pou de gel està ben documentat a les actes de
la Paeria d’Àger. Gràcies a aquests documents
conservats sabem que era l’antic ajuntament qui
gestionava el pou de gel i la venda del producte. El
seu funcionament està documentat des del segle XVII,
però gairebé segur que existia des de l’edat mitjana
i continuà en ús fins a la progressiva implantació de
les fàbriques de gel a partir de 1890 i la posterior
introducció de les neveres domèstiques.

Il·lustració del pou de gel. Font: Ismael Martínez Plata

Boca d’entrada al pou gel. Originalment, tenia un corredor que connectava
l’exterior amb l’interior

El pou de gel, amb l’obertura a la part superior

Activitats com el treball del gel s’han perdut o s’han transformat tant com el mateix paisatge del Montsec d’ençà que fou presa aquesta imatge a principis de segle XX.
Font: Arxiu Fotogràfic IEI
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1. En aquest cas, la fotografia-plànol fet amb el drone ens
permet focalitzar-nos només en un barri concret i en els
elements de l’entorn.

3. Dues fotos de detall permeten focalitzar aspectes
rellevants de l’explicació del text. En aquest cas, les
referència a la boca del pou, i a la seva cobertura exterior.

2. L’ús d’Il·lustracions permet donar una visió ideal i més
fàcil de comprendre d’alguns elements els quals estan
destruïts, sense ús en el cas d’activitats, o de difícil
accés. En aquest cas, permet explicar el funcionament i
l’estructura bàsica d’un pou de gel.

4. Finalment, una fotografia d’arxiu, permet traslladar-nos
a un període en que el context de funcionament del pou
era real, i les condicions de l’entorn que podem veure eren
força diferents.

À

Anotacions i detalls

Àger

1

Barri de Sant Martí

1. S’ha corporativitzat la senyalètica interior de la vila per
tal que sigui fàcilment identificable i mantingui l’estètica
global de l’intervenció.
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Castell Col·legiata de Sant Pere d’Àger
Descripció arquitectònica

Els seus usos al llarg del temps

El conjunt del castell col·legiata de Sant Pere d’Àger està format per una
sèrie d’edificis romànics i gòtics de gran interès i caràcter monumental,
construïts entre els segles XI i XVI. Les restes conservades més importants
corresponen a una església d’estil romànic llombard amb reformes
gòtiques, una torre residencial o donjon i la torre major del castell,
creats durant els segles XI-XII, un claustre d’estil gòtic internacional,
una capella gòtica annexa a l’església i, finalment, una sala capitular
renaixentista.
La majoria dels edificis romànics foren promoguts per Arnau Mir de Tost
a partir de la segona i definitiva conquesta de la Vall d’Àger el 1048.
Les dependències canonicals originals constitueixen la part més
desconeguda del conjunt monumental. En origen, devien estar a l’entorn
del claustre, a la zona de ponent, i fora del recinte claustral potser hi
hauria l’hostatgeria i el palau de l’abat. Aquest claustre antic seria
possiblement de dos pisos i dues ales.
En part, a partir de finals del segle XIV però sobretot a partir del segle
XVII, la tendència és la de fer desaparèixer aquests edificis, que seran
substituïts per capelles adossades al temple. El procés de reestructuració
dels espais estaria relacionat amb la secularització de la canònica el
1592 i la seva transformació en col·legiata, ja que a partir d’aquest
moment deixa de ser obligatòria la vida en comú i es produeix un trasllat
dels canonges, que passen a viure en cases particulars de la vila.

El conjunt albergava en els seus inicis els dos estaments feudals
principals, repartits en diferents zones del recinte: la torre major i
dependències annexes per a la guarnició del comte i el donjon per
al senyor i la seva família. Hi havia l’església i dependències annexes
per als dotze canonges de l’abadia, mentre que el castlà habitava la
torre del Reducte, fora del recinte.
Els vescomtes utilitzaren la residència fins al segle XIV. A partir de la
caiguda del comtat d’Urgell, el conjunt quedà a mans de la canònica.
Finalment, a partir de 1829 va ser refortificat per Ros d’Eroles i utilitzat com
a fortí per les forces carlines del general Joan Castell, i, posteriorment,
per les governamentals fins al final del segle XIX, en què l’abandó fou
definitiu.

Vista de la Col·legiata de Sant Pere, i el seu accés

Interior de la cripta

Història

La importància del Conjunt

La canònica fundada per Arnau Mir estigué desvinculada dels bisbats
gràcies a una exempció episcopal per mitjà de dues butlles papals
(1060 i 1065), de manera que el monestir estigué directament sotmès
a la Santa Seu i es convertí, doncs, en canònica vere nullius. Arnau
Mir i els seus descendents, que, a partir del segle XII, ostenten el títol
de vescomtes d’Àger, li feren grans donacions fins al segle XII, quan
assolí el nombre màxim de 38 parròquies i 16 annexes com a senyor
jurisdiccional.
La canònica funcionà fins que va ser secularitzada el 1592; després
es convertí en col·legiata i arxiprestat. El 1851 el papa Pius IX anul·la
les col·legiates i es produeix un interregne en què, per decisió dels
canonges, Àger passa a ser un arxiprestat exempt depenent del bisbat
de Lleida. Conservà la jurisdicció exempta fins al 1874, que s’uní a la
diòcesi de Lleida.

Les virtuts polítiques d’Arnau Mir es posen de manifest amb l’organització
definitiva de les seves conquestes a la vall d’Àger. Va bastir el centre
del seu poder i va construir un poderós castell, on establí la seva
residència, coronat per una torre imponent, la més gran de la Catalunya
comtal. Una torre que amb el temps canvià els seus usos primigenis
però que constituïa un objectiu militar clar encara als segles XVI i XVII.
Alhora, va fundar l’abadia de Sant Pere, centre del poder espiritual
i temporal dels seus dominis amb nombroses donacions, privilegis i
riqueses, que volgué ser sotmesa durant segles pel bisbat d’Urgell i
de Lleida.
Les escasses restes que es conserven dins el recinte fortificat no
es corresponen amb la importància que degueren tenir les seves
construccions.

Vista aèria del conjunt amb el Montsec al fons

Vista de part del Claustre

El Palau vescomtal

Interior de l’Església de Sant Pere

Col·legiata de St. Pere

Portal de St. Martí
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Fonda Portolà

Casa Gaspar de Portolà

Casa Parroquial
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Església de St. Vicenç
Portal del Pedró
Casa Pulsaco
Molí del Perubí

Vista del Conjunt a inicis del segle XX. Font: Arxiu Fotogràfic IEI

Vista aèria del conjunt

Muralla
Tram de muralla perdut

Escola
Font del Pedró

Barri de Sant Pere
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Gravat de Nicolas Cochin que mostra Àger al 1647, que mostra la presa de la vila d’Àger l’any 1645 per part de les tropes franceses. Font: Cartoteca ICC
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Accés exterior

Accés Col·legiata de Sant Pere
Capella de l’Esperança
Mirador sud

Accés conjunt
Església de Sant Pere (nau central)
Sala Capitular

El Claustre
Mirador nord
Cripta Galilea

Col·legiata de Sant Pere

Palau vescomtal

Barri de Sant Pere
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Col·legiata de St. Pere

Recorregut recomanat pel Conjunt Històric d’Àger
Portal de St. Martí

Castell i Col·legiata de Sant Pere Història

Una ubicació estratègica

Destrucció de part del Conjunt

El recinte sobirà del castell d’Àger es troba, com
és habitual, al capdamunt d’un turó de roca, en
el millor lloc per defensar i controlar tot el terme,
la vall d’Àger, i els seus accessos naturals. Va ser
declarat BCIN (bé cultural d’interès nacional) per
Decret el 22 d’abril de 1949 (BOE de 05-05-1949)
i per acord del Govern de la Generalitat el 25 de
maig de 1998 (DOGC de 22-06-1998).

El castell d’Àger, al capdamunt del turó, constitueix
un nucli primitiu d’assentament i a partir del
segle XI s’uneix amb el nucli principal de la vila
mitjançant el creixement del barri de Sant Pere, als
seus peus, i l’emmurallament de la resta del poble,
que constitueix, així, el recinte jussà del conjunt.
Les muralles de la vila enfilaven des del portal de
Sant Martí i des del portal del Pedró en direcció al
castell, amb el qual constituïen un tot unit.

El 12 de febrer de 1839 es féu una gran destrucció.
El baró de Meer, cap de les tropes governamentals,
situà l’artilleria enfront del castell ocupat per les
forces carlines del general Joan Castells, i dispararen
982 canonades contra el reducte i la col·legiata.
Obriren una gran bretxa a la muralla, a la botiga i a
l’aula capitular, i assaltaren el recinte. L’any següent
el castell tenia governador militar cristí i guàrdia
permanent de soldats. Es manà arrasar llavors
un barri sencer, annex al castell per la banda de
ponent, per facilitar les funcions defensives de la
plaça. Els vescomtes utilitzaren la residència fins al
segle XIV. A partir de la caiguda del comtat d’Urgell,
el conjunt quedà a mans de la canònica.

Del conjunt altmedieval de Sant Pere d’Àger
promogut per Arnau Mir de Tost, es conserva
essencialment l’església canonical i les estructures
del soterrani, mentre que les altres estructures
que devien completar la canònica foren totalment
alterades per les reformes del segle XIV. La torre
major del castell, de la qual només es conserven
algunes filades de pedres, apareix per sota d’edificis
posteriors i el recinte murallat actual conserva poc
de l’època, sobretot a la banda sud. Les restes de
la residència que s’han conservat són escasses, es
especial si es considera la importància que devia
tenir aquesta construcció, situada al costat de la
canònica. S’hi construí una gran sala dels senyors
que esdevingué l’element essencial del castell i era
part del recinte murallat.

El turó d’Àger ha estat habitat des de la prehistòria
recent. Les excavacions arqueològiques han pogut
detectar l’existència d’un oppidum iberoromà dels
segles II-I aC previ a l’assentament andalusí, aquest
de caràcter militar i de defensa fronterera. El hisn
andalusí fou conquerit pel comte d’Urgell amb
Arnau Mir de Tost (1034), el qual manà construir
els edificis romànics que es conserven, aprofitant
estructures anteriors, i creà la canònica de Sant
Pere. Des del segle XII fins al xv el castell fou el nucli
del vescomtat d’Àger.
Després de la desaparició del comtat d’Urgell,
els canonges utilitzaren el recinte fins al segle XIX.
Finalment, en aquest segle, el castell es convertí
en el quarter carlí de les tropes del general Joan
Castells. El bombardeig de 1839 suposà una gran
destrucció de tot el sector nord del recinte i inicià
la decadència del conjunt, que a finals del segle XIX
era un munt de runa i objecte d’espoli.

El barri de Sant Pere mostra el creixement al voltant
del castell amb carrers paral·lels al nucli i altres
de transversals que permetien la ràpida circulació
vertical.

Finalment, a partir de 1829 va ser refortificat per Ros
d’Eroles i utilitzat com a fortí per les forces carlines
del general Joan Castell, i, posteriorment, per les
governamentals fins al final del segle XIX, en què
l’abandó fou definitiu.

De les obres més tardanes, destaca el claustre,
que constitueix la darrera obra important que
es desenvolupà al monestir, de gran qualitat i
executada durant els segles XIV, XV i XVI, que calgué
integrar en un espai existent on n’hi havia hagut
un de romànic. Finalment, es conserven dues sales
capitulars, una del segle XIV i una del segle XVI.

Casa Gaspar de Portolà

Casa Parroquial

Punt d’informació Conjunt Històric

Església de St. Vicenç

Portal del Pedró
Casa Pulsaco

Planta general de la Canònica de Sant Pere d’Àger. Escala 1:100. Font Servei
d’Arquitectura. Diputació de Lleida

Vista del sector nord del conjunt a inicis del segle XX. Font: Arxiu Fotogràfic IEI

Vista aèria del sector destruït al 1839 durant la 1a Guerra Carlina.
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Capella de l’Esperança
L’ediﬁci

Els graﬁts carlins

Edifici de pedra, de planta gairebé quadrada i coberta amb volta
de creueria simple, semblant a la del claustre gòtic. Aquesta volta
presenta unes nervacions que parteixen d’unes petites mènsules
situades als angles. Es troba totalment adossada als peus de la
nau col·lateral de migdia del temple.

El testimoni dels grafits que s’hi
conserven ratifica el darrer ús de la
capella com a presó durant les guerres
carlines del segle XIX. S’hi reflecteixen
la captivitat, la humiliació i la misèria
humana a què es veien sotmesos els
carlins vençuts, un cop pres Àger per
les forces isabelines.

Història
Després de l’any 1377 es construí l’edifici per utilitzar-lo com a aula
capitular, promoguda per l’abat Francesc de Montllor (1348-1391),
i que funcionà com a tal fins a finals del segle XV. Posteriorment,
funcionà com a capella dedicada a la Mare de Déu de l’Esperança
fins al segle XIX, en què s’utilitzà com a presó.
El 1433 l’abat Vicenç Segarra hi instituí un aniversari diari d’una
missa, que devia començar després d’alçar l’hòstia en la missa
conventual que se celebrava diàriament a l’altar major de la
col·legiata. Manava que fos oficiada per canonges o clergues
beneficiats d’Àger i expressava la voluntat d’ésser enterrat davant
d’aquella capella.

Grafits del segle XIX realitzats pels carlins

Accés Col·legiata de Sant Pere

Mirador sud
Capella de l’Esperança

Accés conjunt

Església de
Sant Pere (nau central)

Sala Capitular

El Claustre

Cripta Galilea

Mirador nord

Palau vescomtal

Col·legiata de Sant Pere
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El Claustre
El Claustre

Història

Els usos al llarg del temps

Elements destacats

El claustre de Sant Pere és una obra construïda en dues fases. La primera, delicada i preciosista,
dels segles XIV i XV, fou promoguda pel comte d’Urgell Pere d’Aragó (1348-1408), i la segona va ser
executada durant el segle XVI.

El claustre fou la darrera obra important i
integral que es portà a terme en el monestir.
Substituí un claustre romànic del qual no en
queden més que uns pocs rastres.

Del seu ús inicial com a claustre pròpiament
de l’abadia i centre neuràlgic del conjunt,
passà a ser utilitzat al segle XIX com a hospital
de sang durant les guerres carlines. Després
de la Guerra dels Segadors ja es tapiaren les
arcades de les tres ales subsistents, que es
convertiren en sales de malalts. Al final del
segle XIX s’utilitzaren com a hospital públic i
com a escola pública per a nens.

Una de les singularitats del claustre de Sant
Pere d’Àger és la seva construcció en doble
galeria, amb arcs apuntats. A més, hi destaca
la realització en pedra blanca d’importació,
una calcària dolomítica de procedència
forana, i, sobretot, la decoració escultòrica
adscrita al nou estil gòtic internacional, amb
l’heràldica del comte Pere com a element
significatiu.

Tant per l’estil i la factura com per la disposició en doble corredor, sense paral·lels, sembla
emparentar-se amb obres del sud de França i manté totalment l’empremta de l’estil gòtic
internacional. Per a la realització d’aquest claustre es traslladaren picapedrers forans, que es
portaren la seva pròpia pedra o la feren encarregar en alguna pedrera dels llocs esmentats.
L’únic testimoni sobre els picapedrers que treballaren en aquesta obra és una referència històrica
d’un Joan Aymerich “locis Ageris, comitatur Urgelli”, el qual l’any 1410 treballava a Sant Joan de
Perpinyà. Segurament, aprengué l’ofici dels picapedrers que vingueren a treballar al claustre
d’Àger en la segona meitat del segle XIV i possiblement es traslladà a Perpinyà juntament amb el
grup de picapedrers que hi havia treballat.
Els arcs apuntats són atrevits i l’escultura de les claus de volta, mènsules i capitells és d’una filigrana
impecable, que en molts casos preludien les formes semivegetals dels grotescs renaixentistes,
transformades en goles monstruoses essencialment decoratives.
En algunes mènsules, claus de volta i nervis es conserven restes de pintura negra, blanca i vermella,
que indiquen que antigament degué estar pintat.

Accés Col·legiata de Sant Pere

La decoració sovint mostra l’heràldica del
comtat d’Urgell. Pere II d’Aragó fou el primer
que emprà, juntament amb el vescomte de
Cardona, d’una manera usual l’escut d’armes
format per dues barres del casal aragonès
(d’Entença) i els escacs d’Urgell, que adorna
moltes de les claus de volta i mènsules del
claustre.

Als ampits del claustre es conserven dos
gravats que poden tenir dues interpretacions.
Que es tracti de taulers d’alquerc (de l’àrab al
qirkat), un joc d’estratègia en què cal menjarse les peces del contrincant saltant-les, i es
juga amb vint-i-quatre peces, dotze d’un color
i dotze d’un altre; o bé que es tracti de traces
dels projectistes del claustre.

La segona etapa de construcció afectà l’ala
nord i el tram de davant de la sala capitular,
quan era abat comendatari Llorenç Peris (15021542). Aquesta ala fou destruïda per les tropes
franceses durant la Guerra dels Segadors.

Al mig de l’espai claustral es construí una cisterna que recollia l’aigua de pluja dels teulats. Tots els
habitants del recinte sobirà recollien l’aigua en aquesta cisterna i per això moltes vegades calgué
regular-ne l’accés.

Mirador sud
Capella de l’Esperança

Voltes del claustre i porta d’accés a l’església. Any 1921.
Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas
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Detall del arcs apuntats del Claustre

Vista de part del Claustre

Detall de la volta de creueria
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Cripta Galilea
Església de Santa Maria
L’església inferior, anomenada Santa Maria la Vella, és una obra del primer romànic. Consta
de tres naus d’igual alçada comunicades per la capçalera mitjançant portes d’arc de mig punt.
La central es modificà per allotjar-hi una cripta de saló quan s’inicia el projecte de l’església
superior, a partir de 1060. La disposició de les capçaleres, així com les voltes de canó seguit i
altres trets, segueixen els models propis dels segles IX-X. Antigament l’accés a la cripta es feia
per mitjà d’escales que descendien des de la nau central superior. Des del segle XIV per accedir
a la cripta es travessa l’antiga galilea.
De la galilea pròpiament no en queda més que l’espai que ocupava, ja que quedà absorbida
per les naus de Sant Pere per tal d’ampliar-ne la capacitat i també coincidint amb un canvi en
la litúrgia eclesiàstica que permetia l’enterrament dins les esglésies.

Vista de la cripta a inicis del segle
XX. Font: Arxiu Mas

Vista de la cripta a inicis del segle
XXI, abans de la reconstrucció.
Font: www.monestirs.cat

Compartiment de retaule actualment al MNAC. Font: MNAC

Capitells de l’antiga cripta, actualment al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Font: Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal (Jordi V. Pou)

Història
L’església inferior o de Santa Maria la Vella fou construïda probablement entre 1034 i 1046, i alguns
dels seus trets arquitectònics fan entreveure un estil previ al llombard de Sant Pere, amb murs
molt espessos, voltes que arranquen dels murs sense diferenciació, capçaleres quadrades i naus
separades només comunicades per la zona de la capçalera. La cripta funcionà fins al segle XIX.

Les funcions
La galilea era el cementiri noble, un espai previ a l’església on foren enterrats tant Arnau
Mir (ƚ 1072) com Arsenda (ƚ 1068), el seu fill Guillem (ƚ 1061?) i descendents, així com part de
l’antiga noblesa d’Àger. Ermengol III, comte d’Urgell, anomenat el de Barbastre, també hi fou
enterrat (ƚ 1066), així com la seva esposa, la comtessa Sança d’Aragó (ƚ després de 1067).
La cripta era l’espai destinat a allotjar les relíquies de la canònica de Sant Pere, algunes de
les quals es diu que ja existiren en època d’Arnau. A la cripta s’hi accedia per un recorregut
marcat que rodejava la columnata pel seu exterior, on se situaven els altars amb les relíquies.

La reconstrucció de l’espai
La cripta ha estat reconstruïda en les actuacions de restauració de l’any 2010, seguint la descripció
que en féu Jaime de Villanueva el 1806 així com algunes dades procedents de les excavacions
arqueològiques dels anys noranta del segle XX. En la reconstrucció s’hi ha incorporat dues columnes
i tres capitells originals. També s’hi conserva una imposta capitell a l’extrem nord-oest in situ.
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Mirador Nord

Un excel·lent mirador cap al Montsec

La terra i el cel

Evolució històrica del paisatge

L’ermita de la Mare de Déu de Pedra

El Montsec d’Ares és el sector central de la serra del Montsec,
limitat a est i oest pels rius Noguera Pallaresa i Noguera
Ribagorçana, que hi han excavat els congostos dels Terradets
i Mont-rebei. El seu punt més alt és Sant Alís (1.676 m).

Alguns documents antics indiquen que abans de 1034 la
vall d’Àger era una gran roureda i alzinar, amb alguns
conreus de vinya mantinguts per la població mossàrab. En
els mil anys transcorreguts el paisatge s’ha transformat per
l’obra humana: desforestació per extreure fusta i llenya,
artigament dels boscos fins i tot de grau mitjà del Montsec,
obtenció de carbó d’alzina, la vinya i la desaparició de la
transhumància. Finalment, la introducció de la mecanització
agrícola moderna, que necessita grans extensions, va
destruir els antics bancals, les parets de pedra seca
ancestrals, els vells camins i la vegetació associada.

L’ermita de la Mare de Déu de Pedra es troba enclavada al
mig del Montsec i és la que té més renom a la vall.

Accés Col·legiata de Sant Pere
Mirador sud

Des d’aquest punt es divisen perfectament el nord, limitat
pel Montsec, i l’est de la vall d’Àger, limitat per la Noguera
Pallaresa, i els seus accessos naturals. El Montsec d’Ares ha
estat una frontera des de temps antics. Als seus vessants,
s’hi identifiquen encara antigues poblacions de les quals
només en queden de peu les ermites, com la de la Mare
de Déu de Pedra, Colobor, Claramunt o Sant Llorenç de la
Roca.
Durant els temps de la dominació àrab es construí un recinte
murallat en aquest sector que protegia la plaça dels cristians
assentats al Montsec. D’aquesta època daten les restes de
la muralla andalusina. La muralla medieval seguia en part el
traçat andalusí i l’amplià. La muralla d’època carlina (segle
XIX) amplia a l’est i al sud l’espai útil del recinte, recreix
la muralla medieval reaprofitant pedres del conjunt i crea
noves torres semicirculars al vessant nord amb espitlleres.
Al sud, la muralla antiga es desmuntà totalment i se’n féu
una de nova, amb un pas de ronda cobert.

Just a l’exterior del recinte, a la zona del dipòsit d’aigua,
antigament hi havia un barri noble que fou totalment arrasat
per les tropes governamentals després que els carlins
perdessin la plaça d’Àger, per poder controlar qualsevol
intent d’accés al castell. Aquesta zona és coneguda com
els Aspres. D’aquest punt sortia el camí “ad Ispaniam” que
en temps medievals travessava la vall en direcció a ponent.
Una mica més enllà del dipòsit es troba el Reducte, antiga
torre del castlà, d’origen medieval però totalment refeta en
el segle XIX en el marc de la primera carlinada.
Per sota, s’estenen les antigues eres, colonitzades de cases
modernes, i el barri de l’eixample d’Àger, que davalla des
del portal del Pedró fins a l’“empalme”, la carretera nova.

Des del punt de vista geològic, el Montsec i els territoris
veïns són un museu en plena natura, amb un valor
pedagògic important. L’escriptor Josep Pla ja ho deia:
[...] des d’Àger us adoneu, en tota la seva volumetria, del
prestigi geològic, impressionant del Montsec. El Montsec,
aixecat amb l’orogènesi pirinenca, en realitat, és el flanc
nord d’un anticlinal, fallat pel seu eix i cavalcat al sud. El
llavi al descobert de la gran falla cavalcadura forma el
grandiós conjunt de cingleres del vessant sud. Els materials
del Montsec procedeixen del nord, desplaçats en forma de
mantell de corriment sobre els materials plàstics del Triàsic.
El front de la muntanya ofereix un tall gegantí de les capes
que el formen, fonamentalment del Juràssic i del Cretaci.
La qualitat del cel del Montsec ha estat reconeguda
recentment mitjançant una certificació de Reserva Starlight.
La poca contaminació lumínica i les condicions climàtiques
i atmosfèriques s’ajunten per oferir una pràctica de
l’observació astronòmica òptima.

Durant els anys cinquanta del segle XX el Montsec entra
en la política de reforestació de les zones prepirinenques,
amb una espècie al·lòctona de ràpid creixement: el pi roig,
el qual pobla el seu vessant sud. Només algunes zones
mantenen la vegetació autòctona d’alzines i roures.

Exabel i Garoca, senyors mossàrabs de Pedra, eren nascuts a
la vall. Un Exabel apareix ja als documents del segle X quan
la vall estava sota domini sarraí. Després de la conquesta, els
mossàrabs d’Àger deixaren d’utilitzar noms visigots o romans,
per passar a emprar noms habituals als comtats cristians: els
fills dels senyors de Pedra es deien Ramon, Bernat i Guillem, i
les filles Eliarda i Ermessenda. Conservaren el cognom Exabel,
com era costum en aquells temps, però la següent generació
perdé definitivament el rastre mossàrab.

Capella de l’Esperança

Centre d’Observació de l’Univers

Accés conjunt

Vista de l’ermita de la Mare de Déu
de Pedra

Sala Capitular
Església de Sant Pere (nau central)

La muralla andalusina
L’element més ben conservat de l’antiga muralla andalusina
és la torre rectangular del vessant nord. Es tracta d’una torre
de 5 × 3,8 m a l’exterior, que es conserva en 4,5 m d’alçada,
construïda sobre la roca mare. L’interior de la torre està
reblert en gran part de blocs mitjans de pedra i morter de
calç. Els carreus de la torre, col·locats al llarg i de través,
són de gran volum (màx. 43 × 48 × 95 cm de llargada).

Vista del Montsec des de la Serra de
Montclús. Inicis segle XX. Font: Arxiu
Fotogràfic IEI

Vista del tram de la muralla
andalusina que es conserva al sector
nord
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Mirador Sud

La Serra de Montclús
Des d’aquest sector del recinte es domina tot el sud, limitat
per la serra de Montclús, i l’oest de la vall d’Àger, amb els
seus accessos, especialment el pas natural del Cap de la
Creu (Port d’Àger). Des d’aquí davalla cap al poble l’antic
camí romà i hi accedeix pel portal de Sant Martí, després
de travessar el riu pel pont d’en Rosell, tota la zona d’horts
i el raval del mateix nom.

El punt més alt és el puig de Millà (1.025 m). Aquesta serra
es perllonga a llevant pels aplanats cims del Pla de les
Bruixes, el Montlleó i la serreta de les Torres de Cas. Forma
una extensa semiplana retallada per barrancs que ha isolat
algunes serres amb força personalitat.

Després de la conquesta, Arnau Mir emprengué una tasca
urbanitzadora gairebé frenètica que abastà tota la vall i
territoris veïns amb l’objectiu d’assegurar el senyoriu, fent
construir torres i quadres a la serra de Montclús, avançades
de la conquesta, i punts de control del territori: Espluga de
Portaclusa, Cogul, Millà, Montlleó, torre de Sant Pere (Port
d’Àger), Montesquiu, Sant Jaume de Cas i Oroners.
La serra de Montclús forma part de les Serralades Marginals
pirinenques i pren el nom del poble de Montclús (Mont clos
o Mont tancat), que es localitza al vessant sud de la serra,
abandonat al segle XIV a causa d’un terratrèmol. Va créixer
com a castell de frontera en la veritable avantguarda de la
reconquesta, i hi havia un pont que travessava la Noguera
Pallaresa.

Evolució històrica del paisatge

L’ocupació del territori

L’església de Sant Jaume de Cas

La Via Romana

La serra de Montclús, el límit sud de la vall d’Àger, avui dia
poblada de bosc jove, va ser motiu d’explotació agrícola i
forestal durant segles. El cultiu més emblemàtic era la vinya.
Un passeig per la serra permet entreveure entre l’espessor
del bosc desenes de feixes, masies i corrals abandonats,
la majoria a partir de la fil·loxera i, gradualment, al llarg
del segle XX. Un altre element desaparegut que tenia molta
importància econòmica i paisatgística eren les antigues
cabaneres, les rutes de transhumància que davallaven dels
Pirineus, travessaven el Montsec, la vall d’Àger i la serra de
Montclús, per arribar a terres planes durant l’hivern.
A peu de la serra, separant-la del poble, es troba el riu Fred
de Pui o riu d’Àger, que neix recollint aigües dels barrancs
del Montsec i de Montclús un quilòmetre més amunt, a la
vora del Coll d’Agulló, la partió natural d’aigües de la vall.
A llarg del riu i als peus del poble, abundaven les hortes
i els molins que aprofitaven unes aigües segurament més
cabaloses que a l’actualitat. Un seguit de fonts naturals
alimentaven també el riu, que acaba la seva trajectòria uns
pocs quilòmetres més avall, a la Noguera Pallaresa.

Històricament la serra de Montclús havia estat una serra
poblada no només de masies i corrals sinó també de
pobles, la majoria amb un origen en el segle XI, avui dia
abandonats. En el millor dels casos, es conserven les
ermites que encara es visiten, durant el mes de maig, en
aplecs. El poble més important de la serra fou Cas. En
origen es tractava d’una quadra, establiment de frontera
que creixia al voltant d’una torre de defensa. Amb el temps
i l’allunyament del perill, el poble cresqué i s’emmurallà.
Al costat, però fora del recinte, es troba un dels exemples
més interessants d’ermites romàniques de la vall, l’antiga
església parroquial del poble dedicada a sant Jaume. Al
segle XI l’església era de mides molt reduïdes, per donar
cabuda només a la limitada població de la quadra, i
s’amplià a finals del segle o durant el XII.

La primera concessionària d’autopistes de Catalunya va voler
adquirir l’església de Sant Jaume de Cas, que a mitjan segle
XX estava a punt d’enrunar-se, per traslladar-la a una àrea de
descans propera a Lleida. La reacció unànime dels habitants
de la vall d’Àger ho va impedir i, havent agafat consciència del
seu valor artístic, la van restaurar. En l’actualitat, és una joia del
romànic (segles XI i XII) de la vall. L’antiga torre de la quadra, al
voltant de la qual nasqué el poble, també ha estat restaurada
i conserva dos pisos, així com restes del clos que l’envoltava.

El camí empedrat és probablement una antiga carrerada
romana secundària del segles II-III dC. El seu traçat aproximat
seguiria Lleida, Menàrguens, Castelló de Farfanya, Tartareu,
Vilamajor, Fontdepou i Àger. És possible que des d’aquí
continués cap al nord, travessant el Montsec pel coll d’Ares
per anar a Conca de Tremp i Aesso. La vall, doncs, sembla
que va ser un nus de comunicacions secundàries per dirigirse al Pallars i la Vall d’Aran.
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Accés conjunt

La via, allà on es conserva l’empedrat, fa entre 2 i 3 m
d’amplada. No és una obra absolutament tardoromana. Cal
suposar que s’hi va fer més d’una modificació o reparació al
llarg de l’edat mitjana.
Sala Capitular
Església de Sant Pere (nau central)

El Claustre
Cripta Galilea
Mirador nord

El mirador del Port d’Àger, ofereix unes excel·lents vistes del Montsec i la Vall
d’Àger

Ermita de Sant Jaume de Cas (s. XI-XII). Romànic. Font: Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. J. Contijoch
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Església de Sant Pere
Un espai amb una gran riquesa arquitectònica
L’església de Sant Pere, d’estil romànic llombard, està
construïda amb aparell de petits carreus. Té planta basilical
de tres naus, cobertes amb volta de canó reforçada amb arcs
torals, la central amb doble amplada, dividida al llarg en
tres trams. El tram proper als absis constitueix el transsepte
incipient, discontinu i a diferent alçada, cobert per una volta
transversal. Hi destaquen les cúpules que cobreixen els absis
laterals, sostingudes per trompes rebaixades, concebudes per
suportar dues torres campanar.
Els pilars de les arcades tenen planta rectangular i estaven
flanquejats per columnes adossades a les quatre cares, amb
la finalitat de rebre els arcs formers de les arcades i els torals
de les voltes laterals i de la nau principal.

Detall de la planta de l’església a partir de la planta general de la Canònica de Sant Pere
d’Àger. Font: Servei d’Arquitectura. Diputació de Lleida

Els absis són semicirculars, coberts amb casquets semiesfèrics,
els laterals embigats als murs, i el central sobresortint. Aquest,
presenta tres nínxols flanquejats per columnes adossades.
La il·luminació procedia de les finestres de les naus laterals,
del transsepte i dels absis, i finalment a sobre de les cúpules
també hi havia finestres. És molt probable que l’antiga façana
romànica tingués algun tipus de finestra que il·luminés la nau
central.
El temple tenia una gran riquesa ornamental, concentrada
a la nau principal: capitells d’estil corinti i cornises a nivell
d’impostes, molt pronunciades, tot tractat a bisell. A finals del
segle XI el temple es decorà amb pintures romàniques al fresc.

Vista de l’absis principal a inicis del segle XX. Pintura mural que representava als apòstols
Font: Arxiu Fotogràfic IEI
Tadeu i Jaume. Estaven ubicades a l’absis
central. Actualment es troben al MNAC.
Font: Museu Nacional d’Art de Catalunya

Història
L’any 1041 es documenta una església dedicada a sant Pere i cinc anys més tard els senyors d’Àger fan les primeres deixes de
delmes i béns a l’església. Els primers abats del monestir canonical de Sant Pere foren Ramon (1048) i Guillem Ramon (10551082), ambdós canonges osonencs, que foren enviats a Àger mercès a les bones relacions entre l’abat Oliba (bisbe de Vic) i
Arnau Mir.
Durant tota la seva vida Arnau Mir i els seus descendents feren grans donacions al monestir. L’any 1132 assolí el nombre màxim
de 38 parròquies, 4 priorats i 16 annexos com a senyor jurisdiccional.

El canonges
La creació d’una canònica era un motiu de prestigi personal per a Arnau Mir i un suport i garantia de l’organització o endegament
religiós de la comarca. Calia que els canonges ajudessin la població mossàrab a iniciar-se en el ritus romà i cristianitzessin els
territoris conquerits amb població islamitzada.
Els dotze canonges de l’abadiat, primer sota la regla aquisgranesa i després sota la de sant Agustí, tenien cura de l’ànima
dels fidels nobles i formaven nous canonges. Des del segle XI existia al monestir una escola monacal important, de la qual es
conserven alguns pergamins dels segles XII, XIII i XIV.

Les pintures i el sarcòfag d’Arnau Mir de Tost
Les pintures romàniques de Sant Pere d’Àger són les més importants de la Noguera i es conserven avui dia al Museu Nacional
d’Art de Catalunya i al Museu de Lleida, diocesà i comarcal, adscrites al cercle del Mestre de Pedret i datades de principis del
segle XII. Van ser extretes dels absis a mitjan segle XX.
Al costat de l’epístola del presbiteri es conserven les restes del marc monumental que ornava el sarcòfag gòtic d’Arnau Mir
de Tost, mort el 1072 i enterrat a la galilea. Amb la desaparició d’aquesta al segle XIV, les seves restes foren traslladades dins
l’església, juntament amb moltes altres avui desaparegudes.

Detall de l’absis principal on hi havia encaixat el sepulcre d’Arnau Mir. Any 1961.
Font: Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas

Sarcòfag d’Arnau Mir de Tost, ubicat actualment a l’església de Sant Vicenç
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Palau vescomtal
L’ediﬁci

Història

Les peces d’escacs

El palau vescomtal és la residència de la família d’Arnau Mir de Tost i els seus descendents. En realitat,
seria una torre residencial o donjon, similar al castell de Llordà, on residia aquest noble i la seva família
abans de la conquesta d’Àger.

La residència d’Arnau Mir es construí aprofitant en part les restes de la fortalesa andalusina, amb
posterioritat a la planta baixa de l’església de Santa Maria la Vella, però en la mateixa època en què
es bastí el conjunt. Fou la residència dels senyors i vescomtes d’Àger i a partir del segle XIII també hi van
viure temporalment els comtes d’Urgell, en especial el comte Pere d’Urgell, promotor del claustre gòtic del
conjunt. El primer comte d’Urgell i vescomte d’Àger fou Guerau Ponç IV.

L’element més interessant del qual es té constància que existia en aquest edifici en temps d’Arnau Mir és
el lot de peces d’escacs conservat avui dia al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Gràcies al fet que
es conserven els testaments d’Arnau Mir i de la seva esposa Arsenda, sabem que al seu temps posseïen
diversos jocs d’ivori i cristall i taulers d’argent. És Arsenda qui, en el seu testament, deixa aquests jocs
a Arnau Mir, que alhora els transmet als seus descendents. Amb el temps, però, es van anar perdent o
venent i només se’n conserven peces de cristall de roca corresponents a quatre jocs diferents.

Se’n desconeix bona part de l’arquitectura, com, per exemple, el nombre de pisos que tenia. La planta
baixa, la més conservada, estaria distribuïda en dues grans naus cobertes amb volta de canó de pedra
i dividides horitzontalment i vertical, i fortificada, formant part integral del recinte murallat.
Aquesta planta baixa allotjaria els serveis de l’edifici, com era habitual, i a la segona planta, avui dia
totalment desapareguda, hi hauria els espais nobles: una sala o cambra de recepció, on sabem que s’hi
celebraven judicis en presència d’Arnau Mir, i una alcova on dormiria la parella noble.

Des del segle XV fins al XVIII l’edifici degué ser utilitzat pels mateixos canonges. Es desconeix el moment i
les causes de la destrucció de la planta noble de la residència, però sembla que en època de les guerres
carlines (segle XIX) ja no existia.
Els carlins d’Àger, igualment, hi feren algunes obres per adaptar-lo a les necessitats militars, com l’ampliació
de l’espai en direcció est i la pavimentació.
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Lot de peces d’escacs conservats al Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
Font: Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal (Jordi V. Pou)

Flascó de perfums de cristall, realitzat a Egipte entre els segles X-XI.
Font: Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal (Jordi V. Pou)

Possessions i castells d’Arnau Mir de Tost i les seves campanyes militars. Font: Francesc Fité i Llevot
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Sala capitular
Una arquitectura singular

La làpida

En aquesta cambra de planta quadrada destaca la portalada
renaixentista monumental i la volta estrellada, típica de la darreria
del gòtic, els nervis de la qual arrenquen de quatre mènsules d’angle,
decorades amb àngels de mig cos que sostenen filacteris. És un
tipus de disseny complex, sense paral·lel en l’arquitectura gòtica
catalana, que inclou un total de nou claus de volta de guix, amb
motius heràldics. Combinen les armes dels Heredia amb un escut
de barra –de bastardia– i un altre amb la tau de l’arquebisbat de
Tarragona, mentre que al centre se situen les claus de sant Pere,
l’heràldica pròpia de la canònica.

La làpida que es disposà sobre la portalada, després de la mort
de l’abat Llorenç Peris, conté un text llatí en què dedica l’aula al
capítol de Sant Pere (1455).

Història
L’aula capitular, en ús fins que va ser utilitzada com a sala de cures
pels carlins, fou construïda durant el regiment de l’abat Llorenç Peris
(1503-1542), que es distingí d’altres abats comendataris per la seva
dedicació a l’abadia.
Des de 1418 i fins a l’extinció dels senyorius eclesiàstics al segle XIX, el
d’Àger estava a mans de l’arquebisbat de Tarragona. La combinació
heràldica de les claus de volta s’ha de relacionar amb el parentiu
de bastardia que mantenia Llorenç Peris amb l’arquebisbe de
Tarragona d’aleshores, Gonzalo Fernández de Heredia, de qui era
bisbe auxiliar.

Est locus hic pacis, tractant ubi provida rerum
Fratres consilia, et relligionis opus.
Vos ergo, furie, discordia, lites,
Ite foras tot limine, es este procul.
Sic pater Antistes statuit Nicopolitanus,
Cum sacram hanc edem condidit. Ite foras
Traducció
Aquest és un lloc de pau, on els germans tracten la providència
i les obres religioses en consell.
Llavors vostè fúria, discòrdia i contesa, ha de sortir per la porta; vostè està absent.
Així que el pare Bisbe de Nicòpoli va decidir fer aquesta nova obra per això.

Accés Col·legiata de Sant Pere

Mirador sud
Capella de l’Esperança

Accés conjunt

Església de
Sant Pere (nau central)

Sala Capitular

El Claustre

Cripta Galilea

Mirador nord

Palau vescomtal

Col·legiata de Sant Pere
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Conjunt Històric d’Àger
Benvinguts
Conjunt de la Col·legiata

La vila closa d’Àger està dividida en tres barris que s’uneixen a la plaça Major. La vila vescomtal, doncs, està formada per un
recinte sobirà restringit a la vida dels nobles, fins a principis del segle XV, i dels canonges de Sant Pere fins al segle XIX, i un recinte
jussà on desenvolupa la vida municipal, al voltant de les parròquies, especialment la de Sant Vicenç, fins als segles XVIII-XIX, en
què comença l’expansió extramurs. La vila senyorial està vinculada als senyors del castell, vescomtes d’Àger i de Girona des del
segle XII.

Les restes arqueològiques documentades al cim del turó indiquen que es tracta de
la zona habitada des de fa més temps. Alguns fragments ceràmics testimonien una
ocupació molt mal coneguda de l’Edat del Bronze. En canvi, està ben documentat
un assentament iberoromà dels segles II-I aC, probablement un oppidum. Tampoc
no s’han registrat prou restes romanes per saber quin caràcter tenia l’ocupació del
turó però segurament estaria relacionada amb l’existència de la via romana. Que hi
hagué ocupació romana a la vall, no n’hi ha cap dubte, malgrat que els indicis avui
dia són indirectes, una població que pervisqué al llarg dels segles tal com denoten les
necròpolis de Santa Coloma i Santa Maria del Pla, i que es retroba en un document
del segle IX i un del segle X, així com en els antropònims que encara subsisteixen en
temps de la conquesta.

Barri de Sant Pere
El barri de Sant Pere es troba a sobre la plaça Major i està limitat pel conjunt del
castell col·legiata al nord, per la muralla a l’oest i pel portal del Pedró a l’est. A les
muralles, a sota del castell, hi havia un portal d’entrada i sortida, anomenat el Portalet
de Sant Pere, del qual en queden alguns rastres (l’espitllera d’una torre) en un edifici.
Des d’aquest portal sortia el camí que recorria la zona anomenada els Aspres, on
hi havia l’església de Sant Nicolau de l’Aspre al segle XII, i continuava en direcció a
ponent segons descriu un document del segle XI, passant pel Coll d’Agulló.

Aquesta població mossàrab patí la dominació islàmica, que es defensà amb la
construcció d’un castell al turó, fins a la conquesta, en la qual participaren en favor
del comte d’Urgell i Arnau Mir de Tost, que els recompensaren. Arnau Mir és l’artífex
del conjunt monumental de Sant Pere, dissenyat per constituir un nucli de poder civil
i religiós. Els edificis romànics que formen el conjunt són de caràcter monumental (la
torre major, el donjon, l’església...) i alguns subsistiren en ús fins al segle XIX, com és el
cas de l’església canonical de Sant Pere.

Vista de la Plaça Major, i les cases del seu entorn

El barri va créixer a redós del castell, amb uns carrers molt típics de poble encastellat,
que segueixen les terrasses del turó, fins a atènyer la plaça Major. La plaça, doncs,
amb el temps es va convertir en el nexe d’unió dels barris de la vila: Sant Pere, Sant
Martí i Solsdevila. La plaça, que hauria de convertir-se amb el temps en el centre
principal de la vida urbana, començà a créixer i a rebre les mesures actuals a principis
del segle XIV, malgrat que existia ja amb seguretat al segle XIII. Actuà, però, com a
plaça del mercat fins que la Paeria s’hi traslladà al segle XVII i llavors rebé el nom de
plaça Major.
Les notícies sobre cases del barri de Sant Pere, on tenien la residència les famílies més
riques de la vila als segles XI-XII, són nombroses.

Vista de la Col·legiata de Sant Pere, amb l’absis central, la
muralla i el claustre, en primer terme

Vista de l’accés a la Col·legiata de Sant Pere, amb el Montsec
de fons

Les reformes que emprengueren els comtes d’Urgell, també vescomtes d’Àger, al segles
que afectaren sobretot el claustre, són d’una qualitat excepcional i degueren
abundar en l’esplendor del conjunt.
XIV-XV,

L’interior del Portal del Pedró, amb els porxos
Detall de la planta de l’església a partir de la planta general
de la Canònica de Sant Pere d’Àger. Font: Servei d’Arquitectura.
Diputació de Lleida

Gravat de Nicolas Cochin que mostra Àger al 1647, que mostra la presa de la vila d’Àger l’any 1645 per part de les tropes franceses. Font: Cartoteca ICC

Barri de Sant Martí

L’urbanisme
Barri de Sant Pere

El barri de Sant Martí es forma al voltant del carrer del mateix nom. És el barri situat a
l’oest de la vila d’Àger, limitat per les muralles del vessant sud, pel portal de Sant Martí
i pel barri de Sant Pere al nord. El seu portal era l’entrada oficial a la vila fins a la
construcció de les carreteres al principi del segle XX. Pel seu portal entrava l’antic camí
de Lleida o camí romà, que seguia pel carrer principal fins a trobar la plaça. Al llarg
del carrer hi havia hagut tradicionalment comerços i fondes, així com el quarter dels
mossos d’esquadra. També s’hi troben edificis importants com la casa de la família
Portolà, la casa parroquial o casa de l’Abadia, la casa Chaparró, la majoria construïts
en la remodelació d’aquest barri del segle XVIII quan les cases envaïren l’espai de les
muralles i en molts casos aquestes quedaren integrades en els soterranis.
Fora del portal, i des del segle XI, es documenta el raval de Sant Martí, un barri
extramurs on es concentraven artesans amb oficis no permesos dins la vila closa com
els ferrers o els fusters. Aquest raval havia tingut la seva església, dedicada a sant
Martí, de la qual no en queden restes, però que s’esmenta ja el 1061. També hi havia
hagut un hospital fundat per l’abat del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes el 1232.

Col·legiata de St. Pere

Barri de Sant Martí
Portal de St. Martí

El barri de Sant Martí, des de fora les muralles

Casa Gaspar de Portolà

Punt d’informació Conjunt Històric

És possible que una primera línia de muralla del recinte jussà inclogués només el barri
de Sant Pere, amb el límit al carrer de Sant Martí, i que posteriorment englobés la
resta dels barris fins a formar el clos actual amb els quatre portals.

El portal de Sant Martí

Església de St. Vicenç
Portal del Pedró

Barri de Solsdevila

Casa Pulsaco
Muralla

El barri de Solsdevila se situa al sud i sud-est del de la vila d’Àger. Limitat per les
muralles de la vila closa, és travessat pel carrer principal del mateix nom, al llarg
del qual es van establir elements essencials de la vida comunal. Aquest barri neix i
creix entorn de l’església parroquial de Sant Vicenç i Sant Salvador i la seva sagrera,
i allotjava els principals equipaments municipals antics: la parròquia, al voltant de la
qual s’anaren construint cases, el cementiri antic o fossar del poble (segles XI-XIX), la
primera Casa de la Vila o Paeria construïda, l’hospital de Sant Nicolau (al segle XVI),
el forn comunal, un molí, el pou de gel i la plaça del mercat.

Portal de Soldevila

Pas cobert característic del barri de Sant Pere

Seria, doncs, després de la conquesta de 1034-1048 en què començaria el procés
gradual de concentració i de clos dins unes muralles que deixaria espais anteriors a
fora, com la zona del raval del Pedró, on es construí una nova església de Sant Joan i
posteriorment un hospital per allotjar els pelegrins i els malalts.

Casa Parroquial

Seguint el camí fora de la muralla es troba una de les zones amb horta de regadiu
més importants del terme.

Es fa difícil saber quina era l’organització urbanística al voltant del turó del castell
els anys anteriors a la conquesta, quan comencem a tenir documentació que permet
entreveure l’evolució i el creixement del poble. Algunes dades poden aportar una
certa llum: el cim del turó estaria ocupat per una fortificació i un assentament andalusí
vinculats i és possible que la població autòctona mantingués un tipus de poblament més
dispers en alguns llocs concrets dels vessants del turó, potser al voltant de l’església de
Sant Vicenç i l’antiga (desapareguda) de Sant Joan Extramurs, possiblement destruïda
durant la conquesta de 1034. Aquesta població utilitzaria els cementiris de la plana, el
de Santa Coloma i el de Santa Maria del Pla.

El nucli d’Àger conserva en gran part la seva trama urbana
medieval

Entre el final del segle XIII i el principi del XIV pren protagonisme la vida comunal amb
la seva plasmació en les obres de reforma i ampliació de la plaça del mercat, que es
convertí en el centre de la vida comercial de la vila.
Finalment, les muralles es fan petites i, a partir del segle XIX, quan es documenta el
màxim de població a Àger, es comença a construir extramurs un nou barri, l’eixample,
que uniria el portal del Pedró amb les Fonts Majors i més enllà.

Tram de muralla perdut
Les muralles es fan petites i la ciutat s’obra fora murs

Molí del Perubí
Vista del barri de Sant Vicenç des del portal de Solsdevila

Barri de Solsdevila
Pou de Gel

El carrer Solsdevila uneix el portal del mateix nom, a les muralles, i la plaça Major de
la vila, passant per sota d’un porxo, un tipus d’arquitectura d’aprofitament de l’espai
típic del poble. Tot un altre sector del barri està format per un conjunt bigarrat de cases
de dues o tres alçades, amb carrerons estrets i costeruts.

Àger

Pel portal de Solsdevila sortia el camí que menava a la Règola, a Sant Just, a Oroners,
a Montclús i a Santalinya, és a dir, als pobles de la vall de la Noguera Pallaresa.

Carrer del raval del Sant Martí amb l’empedrat. Inicis del segle XX.
Font: Ajuntament d’Àger

Recorregut recomanat pel Conjunt Històric d’Àger

L’església de Sant Vicenç, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional
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Casa Gaspar de Portolà
La casa dels Portolà
La casa Portolà és un casalici senyorial del segle
XVIII bastida sobre la muralla medieval, igual com les
cases veïnes. Tenia quadres per a les cavalleries,
vestíbul i pis del masover a les plantes baixes. Una
àmplia escala conduïa a la planta noble, on hi
havia la cuina i la gran sala menjador. Al segon
pis, els dormitoris i una gran alcova.
Al principi del segle XX fou fonda i carnisseria. El
segon pis serví, els anys vint o trenta, d’escola de
minyons.
Destaca el portal d’accés de mig punt i adovellat,
amb portes de fusta originals, l’heràldica Portolà
al salmer de l’arc i el picaporta original de ferro
amb la “P” dels Portolà.

Una casa ampliada
Una part de la façana del segon pis de la casa
resta amb un pitjor estat de conservació perquè a
un segon nivell s’hi adossaven estances per sobre
del carrer deixant a sota un túnel o porxo. Aquesta
solució arquitectònica era habitual a Àger en temps
passats. Aquest fenomen s’explica pel creixement
poblacional dins de les muralles. Quan en una casa
la família creixia i no disposava de prou lloc per
viure, en comprava a un veí que sí que en tingués,
ja fos al costat o a l’altra banda del carrer, i aquell
espai concret s’unia amb la casa de la família en
expansió.

Gaspar de Portolà:
El descobridor de Califòrnia
Gaspar de Portolà i Rovira neix el 26 de juny de
1716 a Os de Balaguer, lloc on la família residia
temporalment refugiada al castell amb altres
partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria.
Fill cabaler o fadristern, no tenia drets sobre els béns
familiars, sustentats en un productiu negoci ramader
que els permeté comprar la baronia de Castellnou
del Montsec i cases a Arties, Balaguer i Àger. Gaspar
ingressà a l’exèrcit espanyol com a sortida, participà
en diverses guerres i ascendí en l’escala jeràrquica
militar fins que, el 1764, accedí al regiment d’Espanya
que s’estava formant a Mèxic. El 1767 fou enviat a la
Baixa Califòrnia com a primer governador d’aquell
territori, amb la missió d’expulsar-ne els jesuïtes,
localitzar i ocupar Monterrey.

En aquesta vista aèria es pot visualitzar la casa per la coberta vermella, d’un dels sectors d’aquesta

Vista aèria de la casa de Gaspar de Portolà al nucli d’Àger

L’expedició estava formada per un cos de voluntaris
catalans, dirigit per Pere Fagès, un grup de soldats
regulars, un de mariners i un de franciscans
mallorquins presidits per fra Ginebró Serra.

Monument a Gaspar de Portolà a Pacífica (Califòrnia)
Col·legiata de St. Pere

Portal de St. Martí
Casa Gaspar de Portolà

Portolà dividí l’expedició en quatre seccions per
tal d’assegurar-ne l’èxit: dues marítimes i dues
terrestres, les quals es trobaren a San Diego, on van
fundar una missió. Continuà cap al nord passant pel
port de Monterrey sense identificar-lo i arribà a la
badia de San Francisco. Tornà enrere a San Diego
i després de rebre reforços tornà cap al nord fins a
reconèixer definitivament Monterrey, i en prengué
possessió en nom de Carles III el maig de 1770.

Casa Parroquial

Punt d’informació Conjunt Històric

Església de St. Vicenç
Portal del Pedró

Casa Pulsaco
Muralla

Amb grau de coronel exercí de governador de la ciutat
de la Puebla de los Ángeles deu anys i després tornà
a Catalunya. Morí a Lleida el 10 d’octubre de 1786.

Portal de Soldevila

Tram de muralla perdut

Molí del Perubí
Pou de Gel

Església de Sant Pere Apòstol de Lleida, on suposadament descansen les
restes de Gaspar de Portolà

Barri de Sant Martí
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Casa parroquial
L’ediﬁci
L’actual casa parroquial es va construir al tombant del segle xx, en
el solar on hi hagué una casa destruïda per les guerres carlines.
És un edifici de dos pisos i planta baixa, amb coberta de teula de
ceràmica a dos vessants. Les finestres del primer pis són de mig punt
i les del segon són rodones. A la vora de la porta d’entrada, que
també és de mig punt, n’hi ha una altra de més petita. La casa tenia
una gran cisterna i una comuna.

Història

En aquesta imatge de finals del segle XIX, es pot observar l’edifici enderrocat, on
actualment hi ha la casa parroquial. Font: Francesc Fité

Quan es construí s’anomenava la “Casa de les Monges” perquè
hi habitaren religioses, al segon pis, i hi tenien escola per a les
nenes de les famílies benestants d’Àger. Durant la Guerra Civil van
abandonar la casa. Després, s’hi instal·là el capellà i es convertí en
rectoria. També s’hi feien les reunions d’Acción Católica.
Actualment l’edifici alberga l’arxiu històric Jaume Caresmar i la
biblioteca pública Amèlia Claverol.

Localització
L’edifici està situat pràcticament al nucli de la vila, al principi del
carrer Sant Martí, però també molt a la vora dels accessos directes
al castell col·legiata. Quan es construí la casa, l’activitat comercial i
empresarial d’Àger es desplaçava fora de la muralla, a la zona de
l’eixample.

La casa parroquial actualment, amb les sis galeries que destaquen en la façana

Col·legiata de St. Pere
Portal de St. Martí
Casa Gaspar de Portolà
Casa Parroquial

Les pedres del castell

Punt d’informació Conjunt Històric

El nou edifici va ser construït a jova per la gent del poble, i per a les
obres es van reaprofitar moltes pedres del castell col·legiata, que en
aquells moments estava totalment enrunat. El portal d’entrada està
construït amb la pedra blanca del claustre gòtic de la col·legiata.
Dins la casa s’havia conservat un capitell de la cripta de Sant Pere
que actualment s’ha reintegrat al seu lloc.

Església de St. Vicenç
Portal del Pedró

Casa Pulsaco
Muralla

Portal de Soldevila

Tram de muralla perdut

Pou de Gel

Molí del Perubí

Barri de Sant Martí
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Casa Pulsaco
Antic palau gòtic
Casa Pulsaco era una casa benestant o palauet gòtic (segle
XIV) del nucli antic de la vila d’Àger, situat molt a la vora del
tancament de la muralla que pujant des del sud anava a
trobar el portal del Pedró. El que devia ser el portal d’entrada
a casa Pulsaco conserva el nivell del carrer original de quan
encara existia la muralla que tancava el barri, i mitjançant
unes escales se salva l’important desnivell. La muralla en
aquest tram es va destruir per obrir el camí Nou, un pas apte
a les noves necessitats.

A l’interior, es conserven dos nivells d’arcuacions gòtiques
que sostenien els sostres dels pisos. És l’única casa d’aquesta
època que conserva arcades en els dos pisos.
Normalment, aquestes cases estaven proveïdes de cellers
amb volta i els sostres dels pisos se suportaven amb arcs
diafragma. A les façanes del segon pis hi solia haver alguna
finestra ogival ornamentada.

De l’antic palauet es conserven molt poques restes però una de
les més emblemàtiques és el portal de mig punt amb dovelles,
degradades però que conserven en bona part el carejat.

En primer terme veiem un tram de muralla i dues torres, una de les quals és adossada a casa Pulsaco

Context urbà
La casa es troba adossada al tram de muralla de llevant, un dels trams més ben conservats de tot el clos murallat de la vila d’Àger.
L’obertura del carrer Solsdevila fins fora de la muralla, el camí Nou, va canviar la manera d’accedir a moltes de les cases en
aquest punt. El portal del Pedró havia quedat petit per al trànsit de carruatges i dels primers cotxes i es feia necessària una
obra d’envergadura que va destruir un pany de muralla, la que va des del portal fins a la torre de flanqueig on la muralla gira
a llevant.

Casa Pulsaco, adossada a la muralla medieval

Antic Portal adovellat que donava accés al barri. En aquest punt, hi havia hagut un tram de
muralla, ara desapareguda

Altres ediﬁcis d’interès del nucli
Altres cases del mateix estil i època que es troben dins del nucli clos de la vila són casa el Marquès, al carrer del mateix nom,
on queda algun arc apuntat gòtic i restes del portal; casa Montardit, antic palau arxiprestal (segles XVII-XVIII) que únicament
conserva la capella de l’Esperança d’estil gòtic als baixos, i la casa del Baró de l’Albi, una al costat de l’altra a la plaça Major.
Segons Madoz, la casa del Baró era una casa notòria als segles XVI-XVII. A l’altre costat de la plaça, hi ha casa el Noble. Sembla
que la casa va ser adquirida al segle XVI per la família Fontdevila, els membres de la qual, malgrat que tenien títol nobiliari,
no van voler utilitzar-lo mai i per això se l’anomenava genèricament “el noble”. D’Àger, la família va emigrar a Amèrica.
Aquestes cases diferien notablement de la resta de la construcció urbana, formada per un abassegador predomini d’habitatges
humils de pedra fets d’un sol bloc de planta rectangular i disposició paral·lela o perpendicular al carrer, amb dues o tres
plantes d’elevació.
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Església de Sant Vicenç
L’església de la Vila

Història

L’església de Sant Vicenç és un temple romànic
d’una sola nau i absis semicircular orientat a
l’est, a la qual s’afegeix un campanar a migdia
el segle XII o inicis del XIII. El campanar és de
planta rectangular amb escales típiques de
cargol i finestres d’espitllera d’esqueixada
única situades als murs est i meridional.

Als segles XVIII-XIX, amb una ampliació d’estil
neoclàssic, es bastí una nova nau al costat
del mur meridional i s’obriren a la vegada
tres grans arcades de mig punt, per esdevenir
finalment una església de tres naus sense
transsepte i planta basilical, tal com es coneix
ara.

El 1048 es construeix al costat nord una
nova església, també d’una sola nau, absis
semicircular i cripta, la de Sant Salvador, d’estil
romànic.

A la capçalera podem distingir els dos absis,
el de Sant Vicenç amb vitralls moderns obra de
l’artista Àngel Jové, i només la meitat del de
Sant Salvador. L’afegit entre ambdós respon a
la construcció de la sagristia.

Durant el segle XIV les dues esglésies s’uneixen
obrint dues grans arcades a la paret que les
separava i reformant les voltes i el cobriment
de l’absis de Sant Vicenç amb fàbrica gòtica.
Es creà així un temple atípic de dues naus.

Context urbà

La primera referència històrica de Sant Vicenç
és de l’any 1041, d’un document de lectura
del testament sacramental de Martí, prevere,
davant d’Arnau Mir de Tost i Arsenda, molts
cavallers, soldats natius i clergues, acte presidit
pel jutge Guillem d’Osona.

Les dues esglésies es mantindrien funcionant
separadament, comunicades per la capçalera
fins que, a causa de l’augment de població del
segle XIV, el consell municipal decideix unir les
dues esglésies per crear-ne una de parroquial
més àmplia.

Set anys després s’ha construït i es consagra
Sant Salvador, pagada per Felmir i dotada
amb tots els béns necessaris. La cerimònia
de consagració del temple fou oficiada pel
bisbe Arnulf de Roda d’Isàvena (1023-1067),
convidat per Arnau Mir de Tost.

Les reformes neoclàssiques responen tant
a una necessitat de major espai com a una
urgència de reparació atès que segons els
documents l’església parroquial es trobava
en un estat pèssim després de les destrosses
produïdes en el marc de la Primera Guerra
Carlina.

A la façana es pot entreveure la porta d’accés
a Sant Salvador, probablement la que es va
utilitzar fins que, el 1732, es creà l’actual a la
façana de Sant Vicenç.

L’església de Sant Vicenç és el temple
parroquial d’Àger des del segle XI. Al seu voltant
s’hi troben els elements més significatius de la
vida municipal: el fossar, en ús des del segle
XI fins al final del segle XIX; l’antic edifici de la
Paeria, davant la façana; l’hospital de Sant
Nicolau; el forn comú, i la plaça del mercat.

Elements d’interès
A l’església de Sant Vicenç s’hi conserven peces
importants procedents de Sant Pere traslladades
després de la supressió de l’arxiprestat i
desafectació de la col·legiata, el 1851.

Vista aèria de l’església de Sant Vicenç

Destaquen el sarcòfag romà, el retaule major
barroc del segle xvii de fusta policromada i
part del tresor, la marededéu del retaule de
Santa Maria la Vella, l’estàtua gòtica de sant
Pere, el sepulcre d’Arnau Mir de Tost i les
despulles dels darrers arxiprestes (segle XVIII)
amb les laudes respectives que s’enterren al
col·lateral sud. L’arxiu i la biblioteca capitular
es van traslladar a una sala de la nova nau.
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El sarcòfag gòtic d’Arnau Mir de Tost,
originalment col·locat al presbiteri de Sant
Pere, mostra, a la tapa, un cavaller jacent
vestit amb les peces típiques sense heràldica
identificadora.
Planta de l’església

Vista d’una de les naus laterals
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El sarcòfag romà de marbre decorat és una
peça reaprofitada com a pila baptismal, que
conserva el forat per a desaiguar de quan el
baptisme es feia encara per immersió.
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Molí d’en Perubí
Un molí medieval

Història

Context urbà

Els altres molins

Antic molí d’oli de premsa de la vila d’Àger, adossat
a la muralla est. Poc es conserva de l’estructura
original del molí: el roll de pedra, un bací també
de pedra, les senyals de la premsa en la roca i
restes d’un arc i d’un mur d’aparell gòtic. L’arc gòtic
està mig tapat pel contrafort d’un dels edificis veïns
que alhora ha permès consolidar les restes.

El molí d’en Perubí era el molí senyorial i depenia del
castlà. Degué construir-se en època gòtica (segles
XIV-XV). Quan la família Portolà adquirí els drets
de castlania al segle XVIII passà a les seves mans.
Estigué en funcionament fins a la desamortització
(1836) i després l’adquirí una societat d’agerencs
que el va fer funcionar fins a principis del segle XX.

El molí d’en Perubí es troba dins del barri de
Solsdevila i adossat a la muralla. Aprofitava l’aigua
del barranc de les Fontetes i de les Fonts Majors.
La muralla de Solsdevila, en aquest tram del nordest és força rectilínia, aprofitant les corbes de nivell
existents, amb set bestorres –dues d’angle–, i fa
uns 150 m de llarg.

Antigament, a Àger hi havia hagut quatre molins d’oli
i quatre més de farina. Un d’ells, el molí de farina
dels Canonges, que es trobava situat a l’extrem del
raval de Sant Martí, a tocar el riu, va ser utilitzat
per produir per primer cop electricitat per al poble
després de mecanitzar-lo.

Solien ser construccions de murs de càrrega, de
forma rectangular allargada, de gran altura, amb
escasses obertures en els tancaments i amb coberta
de teula de dos vessants.

Posteriorment, i com que els molins de premsa
havien quedat desfasats en introduir-se les premses
hidràuliques, més petites i rendibles, se’n construí
un de nou, mecanitzat, fora de les muralles: el molí
de la Fonda.

Els elements constitutius principals dins del sistema
productiu antic de l’oli d’oliva eren el molí, la premsa
i els dipòsits, acompanyats per altres de no menys
importància encara que poc destacables.

L’estat d’abandó del molí es pot observar pel seu entorn més immediat, envaït per la vegetació.
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Reconstrucció hipotètica de la sala de moldre molí.
Il·lustració: Ismael Martínez Plata

Molí de Serra, ubicat més enllà del portal de Solsdevila. Possiblement el Molí del
Perubí tenia una sala de moldre similar. Font: Francesc Fité i Llevot
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Portal de Sant Martí
L’antic accés principal a la vila
Portal d’entrada a la vila pel carrer de Sant Martí, de mig punt, dovellat amb carreus irregulars
de pedra treballada i clau diferenciada, construït probablement al segle XII. És l’entrada principal
al recinte murallat.
Estava format per una sola torre, actualment desapareguda. L’arc i el portal van ser traslladats
uns metres de la ubicació originària enganxada a la muralla, com es pot apreciar en una de les
parets del carrer de Sant Martí.
El carrer de Sant Martí és molt antic, l’entrada oficial de la vila i el seu carrer principal fins que
es construí el camí nou per la part del Pedró i Solsdevila i l’actual carretera que ve de Balaguer
i Lleida a principis del segle XX. Moltes de les cases actuals del carrer foren refetes al segle XVIII.
Fora de la muralla, el raval de Sant Martí, al sud-oest de la vila, s’estenia seguint el camí romà;
comptava amb una església parroquial del mateix nom i un hospital per a pelegrins i pobres.

Vista del portal, i del carrer de Sant Martí.

Història
El portal de Sant Martí s’ha mantingut des de la seva construcció fins avui com un dels accessos
al poble. El que era el seu raval, amb els artesans ferrers i fusters, l’església parroquial de
Sant Martí, l’hospital i un trànsit intens, és actualment una zona exclusivament residencial poc
transitada.
De l’església romànica de Sant Martí no en queda més que el record i algunes restes en un hort,
i encara menys de l’hospital que es construí al segle XII al seu costat. L’hospital estava dedicat
als pobres i pelegrins i sembla que els promotors foren els monjos premonstratencs del monestir
de Bellpuig de les Avellanes. Són nombroses les referències a aquest hospital al segle XIII i existí,
com a mínim, fins al segle XV.

Vista del portal als anys 60 del
segle XX. Font: Francesc Fité

El portal fou obrat amb carreus
irregulars de pedra treballada
i clau diferenciada, construït
probablement al segle XII

Carrer del raval del Sant Martí amb l’empedrat. Inicis del segle XX.
Font: Ajuntament d’Àger

Context urbà
El carrer, el portal i el raval de Sant Martí s’estenen pel sud-oest del turó de la vila d’Àger seguint
el traçat del camí antic, romà i medieval, que donava accés a través del Cap de la Creu a la vall.
Després calia travessar els camins i murs empedrats que protegeixen els horts, propers al riu.
El carrer de Sant Martí és paral·lel a les corbes de nivell que descendeixen des del castell i és
probable que es tracti del límit primitiu d’un primer clos de muralla que protegia els barris de
Sant Pere, Sant Martí i Pedró. Des d’aquí, enfilen cap amunt els carrerons perpendiculars.
Des del portal, a la dreta, s’enfilava recte amb un gran desnivell el pany de muralla de ponent de
la vila, de la qual encara es poden veure restes. No consta que hi hagués entremig cap bestorre.
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Portal del Pedró
L’accés al Conjunt Històric
El conjunt de porxos del portal del Pedró és la imatge més emblemàtica i per tant la més
fotografiada del poble d’Àger per la seva singularitat. És una estructura complexa que té dues
parts principals. D’una banda, el mateix portal, d’estructura doble, amb arcades de mig punt
amb pedres adovellades. L’arcada més interior, amb carreus retallats i ben conservats, és també
la més antiga (potser l’original) i les pedres que la componen són diferents de les que hi ha a
l’exterior, que és una part més moderna. Aquest eixamplament del portal es deu a la necessitat
d’adquirir espai per a habitatges. La planta creada damunt de les dues arcades l’ocupa una
casa probablement construïda al segle XVII-XVIII.
D’altra banda, més a l’interior, es pot veure com les dues porxades es relacionen entre si, fet
que es produeix sovint sota la cruïlla edificada de dos carrers, en aquest cas de tres carrers. Els
sostres aquí són fets amb bigues de fusta i revoltons de rajoles del país.
S’inicien aquí els carrers empedrats típics d’Àger. En alguns casos s’ha pogut recuperar aquest
antic empedrat, que es col·locava per evitar el lliscament dels animals i les persones que hi
transitaven amb el terra moll o gelat.

Vista dels porxos al portal del Pedró, a inicis del segle XX. Es pot observar La plaça Major a inicis del segle XX i a inicis del segle XXI.
Font: Arxiu Fotogràfic IEI
les diferències en el paviment. Font: Arxiu Fotogràfic IEI

Història
El portal del Pedró s’esmenta per primera vegada el 1100. Al voltant del segle XVII-XVIII es devia
construir el segon portal i a sobre la casa, fet habitual en l’arquitectura del poble a causa del
creixement de població dins la muralla.
Fora el portal, existia el raval del Pedró, també anomenat “Fora Portes”, estès fins als erals
actuals, amb parròquia, la de Sant Joan extramurs, i hospital municipal, el de Sant Joan, que ja
se cita a la segona meitat del segle XIV.
El raval o eixample creix sobretot a partir del segle XVII, amb l’augment de població que surt extramurs.

Vista de la plaça Major, amb els porxos d’aquest sector, que condueixen fins al Portal del Pedró

Context urbà
El portal actua de distribuïdor cap a l’interior de la vila closa: a l’esquerra, es va a la plaça Major;
pel mig, al carrer de la Penya que travessa el barri de Sant Pere; a la dreta, es puja al castell.
Del portal sortia el camí a les Fonts Majors, a Coll d’Ares, a l’Ametlla del Montsec i a la Baronia
de Sant Oïsme. Aquí acabava i començava la vila medieval, fins que es construí el camí Nou, a
l’esquerra. El portal s’havia quedat petit per als carruatges i automòbils i va caldre construir un
nou carrer que enllaçava el raval amb la plaça Major.

La Vilanova
Als segles XIV-XV hi hagué un projecte per crear una “vila nova” a la zona del raval del Pedró.
En aquests segles es documenta un important poblament a la vila vescomtal d’Àger (700 focs el
1315), però el projecte es va veure estroncat per l’arribada de la Pesta Negra, que causà una
mortaldat important: a mitjan segle XIV els focs havien descendit a 178.

Dues imatges de detall dels porxos, a la confluència amb la plaça Major.
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Portal de Solsdevila
El desaparegut portal
La part més ben conservada del recinte murallat jussà d’Àger és la part que engloba el barri
de Solsdevila, que inclou el portal d’aquest nom. Aquest portal, situat a l’est de la població,
estava format per dues bestorres i una portalada acabada amb un arc de mig punt adovellat,
actualment desmuntat. De la muralla d’aquest sector es conserven diversos trams, amb torres de
flanqueig, rectangulars o semicirculars, que es disposen al llarg del seu traçat. Aquestes torres
de flanqueig, quasi totes de planta rectangular (la situada al costat del fossat de Sant Vicenç fa
uns 4,2 × 3,2 m), ja semblen correspondre a època gòtica. Només tenien tres costats i, a l’interior,
sembla que eren acabades amb una volta.
Les muralles del barri de Solsdevila són molt més rectilínies i estan protegides per nombroses
bestorres. El sector de muralla de llevant, on hi havia el portal i les seves dues torres, fa uns 60 m,
i la de migjorn, amb tres bestorres –una d’angle– uns 90 m més.

Detall del portal de Solsdevila i vista general d’Àger en la qual veiem part de la muralla i torres conservades en primer terme

Història
No se sap del cert quan es construí el recinte murallat de Solsdevila però podria tractar-se de la
darrera ampliació altmedieval de les muralles de la vila per incorporar l’església parroquial, el
fossar i altres equipaments de caràcter comunal potser al segle XII.
És molt possible que la reforma gòtica es pugui relacionar amb el regnat de Pere IV d’Aragó,
dit el Cerimoniós (1336-1387), que temia una invasió castellana i manà a totes les viles de fer
muralles i reforçar-les.
Posteriorment, sabem de l’existència de les muralles perquè en el marc de la guerra contra
Joan II (1462-1472) la Paeria nomena dos guaites per vigilar les muralles, i el 1405 s’anomena
per primera vegada el portal perquè la Paeria compra quatre claus per a les portes. Durant la
Guerra dels Segadors també hi hagué reformes (1640-1652).
Tal com les veiem avui, amb murs refets, rememoren la seva reforma o reconstrucció per part
de Ros d’Eroles, que fortificà la vila d’Àger i la convertí en un dels baluards més importants dels
carlins a la Catalunya de Ponent, abans de la Primera Guerra Carlina (1833-1840).

El portal, al centre de les dues torres, encara es conservava a finals del
segle XIX

Les dues torres que flanquejaven el portal, als anys 70 del segle XX.
Font: Francesc Fité

Les muralles
Les muralles van protegir la vila fins al segle XIX malgrat que amb anterioritat, segles XVII-XVIII, ja
s’havien començat a sobrepassar construint-hi cases a sobre. La funció de les muralles, sobretot
defensiva, també tenia caràcter sanitari.
Les muralles, la defensa principal de la vila, també protegien d’altres problemes com les pestes
que assolaren el país durant el segle XIV. Els portals eren indispensables per controlar l’accés a
la vila closa. A mitjan segle qualsevol que volgués accedir a la vila havia de portar un salconduit
que indiqués que es procedia d’on no hi havia Pesta Negra. En cas de no tenir-lo calia esperar
trenta dies fora de les muralles per poder accedir. Tot i així, la pesta arribà a Àger, com a tot
arreu, i la població minvà un terç.
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Pou de gel
Un ediﬁci singular
Construcció popular, que es troba excavada a terra,
fora les muralles. Presenta, una planta circular
(uns 8 m de diàmetre) amb les parets verticals
fins a l’arrencada de la volta, en forma de cúpula
quasi rebaixada, que està construïda, amb grans
carreus de pedra sobreposats que la van tancant a
cada filada fins a la part superior on hi havia una
obertura, de forma quadrada (alçada aprox. 8 m).
L’obertura superior tenia com a finalitat permetre
l’accés i l’extracció dels blocs de gel, i a la vegada,
l’accés del personal que hi treballava.

Casa Parroquial
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Context urbà

El treball del gel

Usos del gel

El pou de gel es troba extramurs, al costat de llevant,
al barri de Solsdevila. En aquest sector es troba el
tram de muralla de la vila més llarg, d’uns 150 m,
amb sis bestorres rectangulars, dues d’angle i una
bestorre semicircular.

Quan nevava, es compactava la neu fent diversos
blocs, i aquests eren seguidament dipositats al
pou, separats els uns dels altres amb palla o altres
elements vegetals.

Està ben documentat que l’ús del gel durant l’època
moderna tenia sobretot finalitats terapèutiques:
rebaixar la temperatura en els processos febrils, els
produïts per les epidèmies de còlera, com a calmant
en casos de congestions cerebrals i particularment
en la meningitis, parar hemorràgies, antiinflamatori
o en els traumatismes, esquinços i fractures.

El pou de gel, amb l’obertura a la part superior

Activitats com el treball del gel s’han perdut o s’han transformat tant com el mateix paisatge del Montsec d’ençà que fou presa aquesta imatge a principis de segle XX.
Font: Arxiu Fotogràfic IEI

Casa Pulsaco
Muralla
Portal de Soldevila

Una altra obertura, que dóna just a l’arrencada de
la volta, en el mur que orientat al nord, la qual ve
precedida per un corredor o galeria amb sortida
a l’exterior del quan sols es conserva una part.
Aquesta obertura, actualment és l’entrada al pou.

Tram de muralla perdut

Molí del Perubí

Pou de Gel

Barri de Solsdevila

Recorregut recomanat pel Conjunt Històric d’Àger

Els treballs en les geleres del Montsec començaven
a la primavera, després de les últimes nevades.
Tallaven la neu amb pales i la portaven al pou de
gel, on la premsaven per convertir-la en gel. En
trepitjar la neu, es compactava amb una finalitat
doble: disminuir el volum ocupat i conservar-lo més
temps en forma de gel. Després es cobria amb
terra, fulles, palla o branques formant capes d’un
gruix homogeni. La distribució posterior, en forma
de blocs, es feia amb bèsties de càrrega (mules,
matxos, rucs...).

El terra, ben enllosat, presenta un inclinació direcció
als laterals, però on derivava l’aigua del desglaç
cap a l’exterior.

Història
El pou de gel està ben documentat a les actes de
la Paeria d’Àger. Gràcies a aquests documents
conservats sabem que era l’antic ajuntament qui
gestionava el pou de gel i la venda del producte. El
seu funcionament està documentat des del segle XVII,
però gairebé segur que existia des de l’edat mitjana
i continuà en ús fins a la progressiva implantació de
les fàbriques de gel a partir de 1890 i la posterior
introducció de les neveres domèstiques.

Il·lustració del pou de gel. Font: Ismael Martínez Plata

Boca d’entrada al pou gel. Originalment, tenia un corredor que connectava
l’exterior amb l’interior
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Conjunt Històric d’Àger
Benvinguts

Història

Col·legiata

La vila d’Àger

Una passejada per la vila és un recorregut per mil anys d’història des de la fundació del poble
tal com el coneixem al segle XI. L’element insígnia, el castell col·legiata, forma el recinte sobirà
al capdamunt del turó, i per sota, seguint els vessants, s’escampa la vila medieval emmurallada,
ordenada en barris i portals d’accés, amb els elements característics: l’església parroquial, la plaça,
l’antic fossar, la Paeria, els molins i els forns. A la plaça es conserva tal com era al principi del segle
XX la Farmàcia Montardit. Fora de les muralles trobem els ravals, també medievals, i l’eixample, fruit
del creixement dels dos darrers segles.

La història de la vila d’Àger es perd en la llunyania dels temps. La seva importància geoestratègica
la convertí en un enclavament fronterer on se succeïen batalles i conquestes. La vall d’Àger fou
habitada almenys des de l’època neolítica i és probable que la vida urbana es formés a partir d’un
poblat ibèric localitzat al turó del castell.

El conjunt del castell col·legiata de Sant Pere d’Àger és un recinte fortificat promogut per Arnau Mir
de Tost al segle XI en el context de la reconquesta de la vall d’Àger i a l’entorn dels quals sorgí la vila.
S’aixecà sobre les ruïnes de l’antic castell andalusí. Entre el 1034 i el 1046 es començaren a construir
els primers edificis romànics, la torre major del castell i la primera església i potser la muralla, i
després de la segona conquesta, la definitiva, s’aixecaren la resta d’edificis, la torre residencial i la
insigne església de la col·legiata de Sant Pere que es confià a una comunitat de canonges, primer
aquisgranesos i després agustinians, regits per un abat.

La vila d’Àger es forma a l’entorn del nucli parroquial de Sant Vicenç, al voltant del qual es desenvolupa
la zona d’horts, erals i corrals, alguns dels quals encara romanen. És a partir de la segona meitat del
segle XI, moment en què Arnau Mir de Tost erigeix el conjunt de castell i canònica sobre les ruïnes
del castell àrab acabat de conquerir, quan la vila pren impuls constructiu.

Mentre es gaudeix del poble, el marc de fons és incomparable. La serra del Montsec assoleix el seu
punt més alt davant la vila, al Montsec d’Ares, i s’estén fins als congostos formats per les Nogueres.
A Àger també s’ha de gaudir del cel, de dia per veure els practicants dels esports aeris, sobretot el
parapent i l’ala delta, i de nit per veure un cel pur i net.
Fora de la vila, els diferents senders ens porten a llocs insòlits i solitaris: les ermites de la Mare de
Déu de Pedra (segles XI i XVII) i el santuari de la Mare de Déu de Colobor (segles XVI-XVII), penjades al
mig del Montsec, vigilen la vall. La via romana (segles II-III dC) ens convida a passejar per la serra de
Montclús, que tanca la vall pel sud. I un escampall d’ermites i torres pertot arreu recorden el passat
fronterer del territori.

Vista aèria de la vila d’Àger en la que destaca la posició central del Conjunt Històric de la Col·legiata

La toponímia, les restes arqueològiques, el sarcòfag romà del segle III i el camí romà testimonien
una intensa romanització, amb una població que perdurarà els segles següents, en època visigòtica.
Alguns vestigis, com la necròpolis trobada al costat de l’actual cementiri, donen fe d’aquest passat
visigòtic. Una població que va ser sotmesa per la dominació islàmica durant els segles VIII, IX i X.
Malgrat això, la població de la vall romangué cristiana fins al segle XI.

L’església de Sant Pere, de caràcter monumental, es finalitzà a la darreria del segle XI. La decoració
pictòrica, les restes conservades de la qual es troben al Museu Nacional d’Art de Catalunya i al
Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, es realitzaren llavors o al principi del segle XII.

El 1034, el comte d’Urgell Ermengol II el Pelegrí i Arnau Mir de Tost conqueriren la vall. El senyor de
Tost es convertí en el senyor de tota la frontera cristiana del comtat, que va esdevenir el tronc de la
nova nissaga del vescomtat d’Àger i més tard del comtat d’Urgell.

El segle XIV es començà el claustre, en estil gòtic internacional, del qual fou promotor el comte Pere
d’Urgell, i es finalitzà el segle XVI sota la regidoria de l’abat comendatari Llorenç Peris.

Al començament del segle XV, amb la caiguda del comtat d’Urgell, es clou el capítol més brillant de
la història d’Àger, que restarà com a senyoriu, juntament amb la resta de la vall, sota l’arquebisbat
de Tarragona fins a la desamortització de Mendizábal.

A partir del segle XV no es fan grans obres al recinte, que és utilitzat fonamentalment pels canonges
i malmenat en diversos conflictes bèl·lics de l’època moderna, fins que es converteix en una ruïna al
llarg del segle XIX.
Les actuals restes del conjunt monumental no fan justícia a l’esplendor que degué lluir en el seu
temps, sobretot entre els segles XI-XV. Es tracta d’un monument considerat de gran relleu arquitectònic
i històric en el qual es duen a terme importants actuacions de restauració que permeten entreveure
la grandesa que degué ostentar.

Gradualment creixen i es defineixen els quatre barris principals de la vila, amb els ravals i els portals. A
dalt del turó, el barri senyorial, el recinte sobirà i a sota seu el portalet de Sant Pere, que donava accés
als Aspres i al camí cap a ponent. D’aquí fins a la plaça Major es formà el barri de Sant Pere, a redós
del castell, amb la seva via principal que menava cap al portal del Pedró. El portal obria camí cap
al Montsec i les Fonts Majors, protegides per una torre barrana, i travessava el raval del mateix nom
centrat en l’església de Sant Joan Extramurs. Al sud de la plaça la vida municipal pren força a l’entorn
de l’església parroquial de Sant Vicenç i la seva sagrera, on es basteixen els edificis més emblemàtics
de la vida del comú i es crea el barri de Solsdevila. A l’extrem, el portal del mateix nom obria portes
cap a la vall de la Noguera Pallaresa. El darrer i més important portal, el de Sant Martí, era l’accés
principal a la vila per als viatgers que procedien del sud, i el seu raval antic, format extramurs a l’entorn
de la desapareguda església de Sant Martí, allotjava una comunitat important d’artesans.
Al centre, la plaça del mercat, nexe d’unió dels barris, pren el nom de plaça Major, l’actual, quan
finalment la Paeria, el govern municipal, s’hi trasllada al segle XVII. El carrer de Sant Martí, la mateixa
plaça i el carrer de la Penya concentraven gran quantitat de comerços encara al començament del
segle XX. Després, l’activitat va traslladar-se fora de les muralles, al raval del Pedró, i es creà un nou
barri, l’Eixample, per comunicar amb la nova carretera procedent de Balaguer.

Vista del Conjunt a inicis del segle XX. Font: Arxiu Fotogràfic IEI

Gravat de Nicolas Cochin d’Àger al 1647, que mostra la presa de la vila l’any 1645
per part de les tropes franceses. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Vista de la Col·legiata de Sant Pere, amb l’absis central en primer terme

Vista de la Col·legiata de Sant Pere, i el seu accés

La Font del Pedró, i el rentadors

Vista d’Àger. Inicis del segle XX. Font: Francesc Fité

La plaça Major a inicis del segle XX. Font: Arxiu Fotogràfic IEI

Vista de la cripta

Interior de l’Església de Sant Pere

Església de Sant Vicenç

Restaurants i bars

CASA DE COLÒNIES FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
(ESTACIÓ D’ÀGER).T: 93 474 74 74

AMAGAT ART CAFÈ. T: 619 704 015

CASA CASTELLS. T: 973 455 046

ZENITH AVENTURA. T: 973 455 235 / 687 536 571.
www.zenithaventura.com

CAL MACIAROL. T: 973 455 047

CASA PORTOLÀ. Residència—casa pagès. T: 973 455 142

HÍPICA VALL D’ÀGER. Passejos en carro. T: 630 75 86 35

CÀMPING DE LA VALL D’ÀGER. T: 973 455 200.
www.campingvalldager.com

CASA ROS Apartaments rurals (Agulló).
T: 973 455 138 / 659 287 063 www.casaros.es

CASA MERCÈ (Fontdepou). T: 973 292 032

CONTORNA. Apartaments rurals. T: 973 447 184

EL CONGOST (Corçà). T: 973 455 194

HOTEL-RESTAURANT ** PORT D’ÀGER. Ctra. C-12 km 195.
T: 973 292 298 / 647 525 953 / 657 983 154.
www.portdager.com

AGROBOTIGA MONTSEC. T: 607 241 928

MASIA SERRET. Turisme rural. C-12 km 198,5. T: 647 284137.
www.masiaserret.cat

AMETLLES DE LA VALL D’ÀGER. T: 973 455 073

MONTSEC APARTAMENTS. C. La Font, 7.
T: 619 75 22 10 / 973 45 51 13 montsecapart@hotmail.com

FRUITS SECS CASA ROS. T: 973 455 138

BAR LO TORRES (Àger). T: 973 455 172
HOTEL-RESTAURANT PORT D’ÀGER. Ctra. C-12 km 195.
T: 973 292 298 / 647 525 953 / 657 983 154
www.portdager.com
CASA XALETS (Àger). T: 973 455 296.
www.restaurantcasaxalets.com
LO POBLE (Àger). T: 973 455 019
www.restaurantlopoble.com

Allotjaments
ALBERG VALL D’ÀGER. T: 973 455 244 / 687 536 571
APARTAMENTS ÀGER. T: 973 455 027
CAL MACIAROL. Residència—casa pagès. T: 973 455 047
CÀMPING DE LA VALL D’ÀGER. T: 973 455 200.
www.campingvalldager.com
CASA DE COLÒNIES ROSA DELS VENTS (MAS PORTAL).
T: 973 455 142

Vista del nucli, des del portal de Solsdevila

SOU AQUÍ
Punt d’informació
Conjunt Històric i municipi

Serveis

BAR DE LA GASOLINERA. T: 973 455 078

Interior del portal del Pedró, amb els porxos

PASQUAL D’ORONERS. Casa pagès. T: 973 455 088
PENSIÓ MOLÍ. T: 973 455 102

Empreses de serveis turístics

Col·legiata de St. Pere

Barri de Sant Martí

Fonda Portolà

Portal de St. Martí
Casa Gaspar de Portolà

Comerç i alimentació

Casa Parroquial

ALIMENTACIÓ SERVI MARTÍ. T: 973 455 063
ALIMENTACIÓ CAL NEGRE. T: 973 455 036

Punt d’informació Conjunt Històric

FORN MAURI. T: 973 455 108
Església de St. Vicenç
Portal del Pedró

Altres serveis
Casa Pulsaco

AJUNTAMENT D’ÀGER. T: 973 455 004
CAP DE BALAGUER. T: 973 447 714

AGER PARAPENT. T: 608 325 830.
www.ager-parapent.com

CONSULTORI MÈDIC D’ÀGER. T: 973 455 013

ALBATROS ESCOLA DE VOL. T: 608 494 404 / 973 455 222.
www.albatros.es

GASOLINERA SERVIÀGER. T: 973 455 078

ALSNUVOLS, ESCOLA DE PARAPENT I PARAMOTOR.
T: 973 455 099 / 656 288 617. www.alsnuvols.com

RESIDÈNCIA D’AVIS. T: 973 455 058

ENTRENÚVOLS. T: 639 776 659 / 973 455 023.
www.entrenuvols.com

Barri de Sant Pere

MONTSEC ACTIVA. T: 629 386 955. www.montsecactiva.com

Escola

Barri de l’Eixample

Font del Pedró

Muralla
Portal de Soldevila

Tram de muralla perdut

FARMÀCIA ROSA JOSA. T: 973 455 286
Molí del Perubí

PARC DE BOMBERS VOLUNTARIS D’ÀGER. T: 973 455 190

Barri de Solsdevila
Pou de Gel

Àger
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L’escola
L’ediﬁci
La nova escola d’Àger va ser construïda a principis dels anys
trenta del segle XX. Es tracta d’un edifici de planta rectangular, de
pedra arrebossada i pintada, amb coberta a quatre vessants. Està
envoltada d’un petit jardí amb pati posterior, i s’hi accedeix a través
de dues escalinates. Cada escala accedia a una de les dues grans
aules, per encabir-hi trenta alumnes en cada una. Malgrat que va
ser concebuda com una escola unitària, una aula era per als nens i
l’altra per a les nenes.
S’atribueix a l’arquitecte J. de Villallonga segons una mostra de
l’Associació d’Arquitectes de Catalunya als baixos de la plaça
Catalunya de Barcelona inaugurada el 22 de maig de 1933, en
què es presentaven totes les escoles construïdes a Catalunya en els
darrers quinze anys.

Vista de l’escola al centre de la imatge en la qual ressalten els arbres del pati de la
façana principal

Història

El mestre Andreu Farran Montardit

L’any 1925, atès el mal estat de l’escola dels nens, l’Ajuntament va
iniciar els tràmits per a la construcció d’un nou edifici, va comprar
el terreny i va fer-hi millores. Finalment, el 1929, l’Estat va acceptar
construir-la.

El mestre Andreu Farran i Montardit, influït per la pedagogia moderna
i el moviment de renovació pedagògica, va esdevenir un mestre
de referència a Àger. Són molts els agerencs que el recorden. Les
excursions amb alumnes i el seu interès per fer conèixer la història
del municipi van deixar empremta en els seus deixebles.

Es posà en funcionament durant la Segona República, per un període
molt curt. Durant la Guerra Civil fou utilitzada un breu temps pels
republicans. Però l’exèrcit franquista la va ocupar a partir de maig
de 1938 i la va malmetre força.
El 1969 l’Ajuntament fa un homenatge al mestre Andreu Farran i
Montardit per la seva tasca educativa al poble d’Àger i posa el seu
nom a l’escola. Va ser el primer mestre dels nens de l’escola nova, i
responsable de l’educació d’aquests des de 1923 fins a 1946.

Localització
L’escola s’ubica a l’eixample, on es concentra la vida del poble a
partir de finals del segle XIX i principis del XX. Al davant, s’hi construí
un sanatori mental el 1937, que de fet no es va destinar mai a aquest
ús. Una mica més avall es trobava la Fonda Portolà.

Andreu Farran descobrint una placa
a l’escola a l’any 1962. Font: Família
Farran

Alumnes i professors durant una classe a l’any
1932. Font: Família Farran

PRODUCCIÓ: [IN]SITU Patrimoni i Turisme (www.in-situ.cat)
Geosilva Projectes (www.geosilva.com)
Latipo Gràfic (www.latipo.cat)
Cristina Masvidal

À

Recull del projecte desenvolupat
Cartellera: Fonda Casa Portolà
Mida gràfica: 400 x 400 mm

Fonda Casa Portolà
L’ediﬁci
La Fonda Portolà, construïda el 1916, és un edifici de dues plantes
que respon a les característiques de l’arquitectura popular catalana
del principi de segle XX, amb una distribució funcional. A la planta
baixa la sala principal, el menjador, donava al jardí que encara es
conserva, un element indispensable d’aquest tipus d’arquitectura, amb
pèrgoles metàl·liques. A dalt, hi havia les habitacions, distribuïdes
equitativament.

Història
La primitiva Fonda Portolà estava ubicada al casal de la família
de Gaspar de Portolà, al carrer Sant Martí, que era el principal
d’entrada al poble fins a la construcció de la carretera. En traslladar
la ubicació van voler conservar el nom. Era el lloc on, per exemple,
s’allotjaven els músics de la Festa Major o els viatjants que arribaven
al poble.

Vista de l’edifici a l’entrada del poble

Casa Gaspar de Portolà

L’entrada del poble
La casa es troba a l’extrem del barri de l’eixample, en la zona
anomenada de “l’empalme”. A l’època de la seva construcció,
l’activitat comercial i empresarial del poble tot just s’havia començat
a desplaçar fora de les muralles i a prop de la nova carretera,
encara sense asfaltar, i també a la vora d’una hipotètica línia de tren
que no es va construir mai. Al voltant, hi havia una quadra, alguna
casa habitada, un molí d’oli i una fàbrica de galetes. Més tard, s’hi
va afegir l’escola i el quarter de la Guàrdia Civil.

Punt d’informació
Conjunt Històric i municipi

Portal de St. Martí
Col·legiata de St. Pere

Portal del Pedró

Fonda Portolà

Escola
Font del Pedró

Casa Pulsaco
Muralla

Espai multifuncional
La Fonda Portolà no només feia de fonda sinó també de parada
dels cotxes de línia. Hi havia un espai reservat per al cotxe i per als
paquets que transportava. Allà anaven a buscar-los i a enviar-los els
agerencs. Més tard, també hi hagué un bar a la façana enfront de
la carretera.

Tram de muralla perdut

Barri de l’Eixample

Recorregut recomanat pel Conjunt Històric d’Àger
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Font del Pedró
Un espai singular
En aquest indret s’apleguen un conjunt d’estructures relacionades amb la presència de l’aigua
d’una font.
En primer lloc, la font pròpiament, aprofitada des de molt antic. En segon lloc, dos safarejos, un
a cada banda del barranc. El primer és una estructura de planta rectangular irregular construïda
sobre la roca mare, limitada per murs de pedra lligats amb formigó, material que també recobreix
parcialment el fons, amb un orifici de desguàs al barranc. El segon safareig, cobert, també té
una planta rectangular, molt més regular, i assoleix major profunditat. I en tercer lloc, un pont
d’origen medieval que permet travessar el barranc de les Fontetes en direcció a Santes Creus.
El conjunt finalitza amb les restes d’una torre parcialment embeguda en un bloc de pisos modern.
Aquesta torre era originàriament exempta i circular, una torre barrana, construïda amb parament
irregular en el qual es distingeixen com a mínim dos moments de construcció, l’original d’època
medieval i el que van refer els carlins. La torre complementava el sistema defensiu de la vila per
la seva ubicació estratègica propera al nucli defensiu de la fortalesa.

Vista de l’espai de la Font del Pedró. Inicis del segle XX. Font: Fons Salvany. BC

Vista de la torre barrana. Inicis del segle XX. Font: Fons Salvany. BC

Història
Els sorgiment d’aigua d’aquest indret s’anomenaven les Fonts Majors en època medieval i
actualment és la font del Pedró. No es té documentació sobre quin tipus d’aprofitament es feia
d’aquesta aigua en època altmedieval. En canvi, es coneix que el pont que travessa el barranc
així com la torre barrana es remunten al segle XV, com a mínim. La torre tenia una clara intenció
protectora dels qui anaven a buscar l’aigua a la font.
El safareig, a la dreta del barranc, es construí a finals del segle XIX. L’època daurada dels safareigs va
ser entre els anys 1850 i 1960 a Catalunya. Al segle XIX, amb les descobertes realitzades per Pasteur i
Koch, es va tornar a valorar la funció higiènica que tenia l’aigua i, a poc a poc, es van anar construint
fonts i safareigs públics. Posteriorment, aquest rentador entrà en desús i va ser substituït per un altre
safareig que es construí a l’altra banda del barranc de les Fontetes, aquest amb coberta.

Vista de l’espai de la Font del Pedró, amb els rentadors en primer terme.

Punt de reunió
A banda de la funció de rentador, tasca que bàsicament desenvolupaven les dones quan no hi
havia aigua corrent a les cases, en la majoria dels casos van esdevenir un punt emblemàtic, un
lloc de reunió. D’aquí ve l’expressió “fer safareig”, que procedeix precisament de la funció social
que complien aquests indrets on les dones s’agrupaven per rentar la roba i al mateix temps
comentar els afers del poble.
Les dones que fins aleshores utilitzaven els rius, els torrents, les basses, etc., per rentar la roba,
obtenien una gran millora amb la construcció dels safareigs, encara que perduri el costum de fer
bugada als rius o torrents en alguns indrets.

La importància històrica de la font
Pascual Madoz, en la seva descripció d’Àger de 1845, aporta algunes dades més d’aquest indret:
En él [valle] se encuentran […], más de 50 fuentes de aguas muy fuertes y saludables, siendo de todas la más abundante
la llamada de Pedró, contigua á la población, de la que se surten los vecinos, y un barranco denominado de Puij en el
cual desaguan casi todas las fuentes, el cual corre por la parte del sur casi rozando los muros, de curso perenne y que
sirve para lavar y abrevar las caballerías y ganados.

Casa Gaspar de Portolà

Punt d’informació
Conjunt Històric i municipi

Portal de St. Martí
Col·legiata de St. Pere

Fonda Portolà

315 x 270 mm

Portal del Pedró

Escola
Font del Pedró

Casa Pulsaco
Muralla
Tram de muralla perdut

Barri de l’Eixample
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