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història

Pugnes entre monestirs
Al segle xii, el monestir de la Grassa va prendre fraudulentament al monestir de Ripoll les rendes del 
vilar Aliè de Sant Andreu del Coll (a l’actual Garrotxa)

Text i fotos > JoseP camPruBí sensada, doctor i especialista en història medieval

A inicis del segle xii, el 
monestir de Santa Maria 
de la Grassa va aconseguir 
annexionar-se les rendes 

del vilar Aliè, unes terres que estaven 
dins del terme de Sant Andreu del Coll 
i sobre les quals tenia drets senyorials 
el monestir de Santa Maria de Ripoll. 
En aquest procés també s’hi van veure 
implicades les esglésies de Santa 
Maria de Riudaura i del Sant Sepulcre 
de Palera. Però l’apropiació va ser 
legítima o es va fer per mitjà d’un frau?
 L’any 1901, l’historiador olotí Fran-
cisco Monsalvatje Fossas va començar 
a publicar, en diversos volums, la Co-
lección diplomática del condado de 
Besalú, una obra que, a més ser útil 
perquè transcriu textos medievals i 
moderns, té el valor afegit que alguns 
dels textos de què es compon són 
il·localitzables avui dia. Tal és el cas 
d’un seguit de documents relacionats 
amb les pugnes entre el monestir de 
Santa Maria de la Grassa (situat en-
tre Carcassona i Narbona, a França) 
i el de Santa Maria de Ripoll per tal 
d’aconseguir les rendes d’unes terres 
situades al terme parroquial de Sant 
Andreu del Coll, i que Monsalvatje va 
publicar amb els números 424, 427, 
458, 461, 470, 482 i 579. La major part 
dels escrits que ell cita o transcriu, i 
que afecten aquest article, els va treu-
re del fons de la Delegació d’Hisenda 
de la Província de Girona, que actual-
ment és a l’Arxiu de la Diputació de Gi-
rona. Tot i així, ningú sap on van anar 
a parar els textos que Monsalvatje va 
veure a finals del segle xix i que, a dia 
d’avui, hem de considerar perduts o 
extraviats. 

L’origen de la disputa
El 7 de març de l’any 996, el bisbe Ot de 
Girona va consagrar l’església de Sant 

>> El monestir de Santa Maria de Ripoll, que va perdre fraudulentament els drets que tenia sobre 
una part del terme de l’església de Sant Andreu del Coll. 
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Andreu del Coll a petició dels senyors 
del lloc, que eren Ameli, Quíxol (la 
seva esposa) i els seus fills. L’edifici 
es va construir en un lloc que el text 
defineix com a coll, vila i vilar d’Aliè 
(d’ara endavant, en direm vilar d’Aliè). 
Quíxol va dotar l’església amb dues 
propietats seves, una de les quals li-
mitava amb el Riudaura, amb la vall 
de Bianya i, al nord, amb una propie-
tat del monestir de la Grassa. Així, el 
terme parroquial de l’església devia 
ocupar una part de les actuals serres 
de Sant Miquel del Mont, Sant Valen-
tí i el pla de Sant Andreu. El monestir 
de Santa Maria de la Grassa posseïa la 
veïna església de Santa Maria de Riu-
daura, amb les seves propietats i drets, 
ja que l’havia rebuda de part del comte 
Sunyer de Barcelona l’any 937.
 Però els monjos de la Grassa devien 
tenir interès en una part de les terres i 
de les rendes que estaven adscrites a 
Sant Andreu del Coll. De fet, és possi-
ble que dins del seu terme hi tingues-
sin alguna propietat, ja que el 1129 o 

1130 l’abat de la Grassa va vendre o va 
retornar a l’abat de Sant Pere de Be-
salú un mas situat a la parròquia de 
Sant Andreu del Coll. Aquest fet el co-
neixem tan sols per un resum. 
 Fos com fos, a finals del segle xi els 
monjos de la Grassa van crear un do-
cument fals, que van datar de l’any 
850 o 858 (data dubtosa), en què es 
consagrava i es dotava Santa Maria de 
Riudaura, que rebia el dret de recap-
tar les rendes dels habitants de diver-
sos indrets, un dels quals era el vilar 
Aliè. Així, Riudaura s’atribuïa aquests 
drets cent vint-i-cinc anys abans que 
els obtingués l’església del Coll. Avui 
dia ningú dubta de la falsedat d’aquest 
document, ja que hi apareixen perso-
natges inexistents o d’altres èpoques, i 
la fórmula notarial que s’hi utilitza no 
és d’aquell moment, sinó de cent anys 
més tard. Tampoc no es dubta de la 
falsedat d’una altra acta de consagra-
ció de Santa Maria de Riudaura, pos-
siblement feta també a finals del segle 
xi i de la qual només es conserva un 

resum en forma de notícia. En aquest 
document els falsificadors hi van es-
criure una data incerta, entre el 911 
i el 950, i també hi van fer aparèixer 
personatges que són fora del context 
històric. Aquests dos textos han arri-
bat fins avui dia gràcies a còpies del 
segle xvii. 
 Però per què es van fer, aquestes fal-
sificacions? La resposta la trobem al 
document datat falsament dels anys 
850 o 858, en el qual hi ha afegit el re-
sum d’una nova consagració de Santa 
Maria de Riudaura, del 12 de gener de 
l’any 1100 i que signen els bisbes Ber-
nat Umbert de Girona i Ponç de Bar-
bastre-Roda. El fet d’afegir resums de 
noves consagracions al mateix perga-
mí en què hi havia escrita la consagra-
ció antiga no era estrany, sinó que fins 
als nostres dies se n’han conservat di-
versos. Així, els de Riudaura - la Gras-
sa van enganyar els dos bisbes fent-los 
signar, com si fos bona, una acta de 
consagració suposadament anterior, 
que era falsa. Aleshores ja tenien la 

>> L’església de Sant Andreu del Coll, que tenia dins del seu terme un indret que s’anomenava vilar, vila o coll d’Aliè,  
del qual va cobrar rendes fins a l’any 1126. 
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justificació legal per apropiar-se dels 
drets del vilar Aliè; només calia espe-
rar el moment oportú per utilitzar-la. 
 L’any 1105, Arnau Bermon (o Bre-
mon), que llavors era el propietari 
o tenidor de l’església del Coll, la va 
donar al monestir de Ripoll. Aques-
ta cessió, que va ser ratificada pel 
bisbe Berenguer de Girona el 1117, 
probablement va provocar recels, ja 
que Arnau Bermon, abans de morir, 
segurament el 1126, va demanar de 
ser enterrat a l’església de Riudaura, 
i, en canvi, anys abans havia deixat a 
Ripoll uns drets i propietats que inte-
ressaven als de la Grassa.
 Va passar el temps, i els bisbes que 
havien signat l’acta falsa van morir: 
el de Barbastre-Roda, el 1104, i el de 
Girona, a l’entorn del 1111. En el cas 
d’aquest darrer, a partir del 1114 ja tro-
bem ben documentat el seu succes-
sor, Berenguer Dalmau, que durant 

els primers anys del seu pontificat va 
reestructurar alguns termes parro-
quials del comtat de Besalú. Per això 
aquell va ser el moment oportú per 
reclamar les rendes del terme de Sant 
Andreu del Coll.

El conflicte judicial
És així com els del monestir de la 
Grassa, basant-se en la falsa acta de 
consagració de l’any 850 o 858 ratifica-
da pels dos bisbes difunts, i possible-
ment també utilitzant la falsa consa-
gració datada de 911 a 950, van acusar 
els de Ripoll d’apropiar-se indeguda-
ment de les rendes de Sant Andreu 
del Coll, i el setembre de 1126 els van 
portar a un judici en el qual van inter-
venir com a jutges Oleguer, arquebis-
be de Tarragona; Berenguer, bisbe de 
Girona; Arnau, bisbe de Carcassona; 
Arnau, bisbe de Barcelona; Beren-
guer, cabiscol (cap dels mestres) de la 

catedral de Girona, i Renall, mestre 
també de la catedral, els quals van re-
soldre que les dècimes i les primícies 
eren per al monestir de la Grassa i que 
els de Ripoll havien de restituir qua-
tre vegades el que havien pres, ja que 
l’apropiació indeguda dels béns s’ha-
via provat davant del bisbe de Girona, 
del de Carcassona i de Guillem Da-
pifer (un noble important de l’època, 
dels que envoltaven el comte Ramon 
Berenguer III). Fixem-nos que aquest 
conflicte es correspon amb els anys en 
què l’abat de la Grassa era Berenguer, 
germà del comte Ramon Berenguer III 
de Barcelona.
 Tot i que no va servir de res, els de 
Ripoll es van queixar que els de la 
Grassa havien entrat a l’església de 
Sant Andreu del Coll, hi havien pro-
vocat danys i havien ferit els seus ho-
mes. Els de la Grassa ho van negar, i 
els jutges van dir que si els de Ripoll 

>> Sant Andreu del Coll, des d’on es pot observar una part de la vall del Riudaura i camps de conreu. Els de la riba esquerra estaven dins
del seu terme parroquial.  

història PUGNES ENTRE MONESTIRS
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ho podien provar, els ho haurien de 
restituir per quadruplicat, i que el bis-
be de Girona podia declarar el fet com 
a sacrilegi. Llavors van fer intervenir 
el prior de Riudaura, el qual va negar 
els fets. El prior era el clergue més im-
portant d’una església o monestir. Els 
de Ripoll es van queixar que aquest 
prior, sense consultar el bisbe, els ha-
via retingut un difunt que portaven a 
enterrar a Ripoll i que en aquell acte 
havien colpejat els seus homes i els 
clergues (és a dir, els que transpor-
taven i acompanyaven el difunt). Per 
això demanaven que, en cas de pro-
var-se els fets, el prior de Riudaura els 
restituís per duplicat a Ripoll i que el 
bisbe els considerés un sacrilegi. 
 Tot seguit, els de la Grassa van dir 
que els de Ripoll havien capturat el 
prior de Palera (des del 1107 el Sant 
Sepulcre de Palera era de la Grassa) i 
l’havien dut davant el prior de Ripoll, 
cosa que aquest darrer va negar, i els 
jutges van dir que si això es demos-
trava, s’hauria de restituir quatre ve-
gades el mal fet i el bisbe ho hauria de 
considerar com a sacrilegi. (Suposem 
que quan el text esmenta el prior de 
Ripoll, es refereix al clergue principal 
de l’església del Coll, ja que no té gaire 
sentit que s’enduguessin el segrestat 
al monestir de Ripoll.) 

 Els de la Grassa van dir que els de 
Ripoll se n’havien emportat un difunt 
anomenat Arnau Bermon, que en les 
seves últimes voluntats havia demanat 
de ser enterrat al cementiri de l’esglé-
sia de Riudaura (recordem que Arnau 
Bermon era qui havia donat l’església 
de Sant Andreu del Coll a Ripoll). Els 
de Ripoll van contestar a l’acusació tot 
dient que els de la Grassa, si podien 
provar-ho, es presentessin davant del 
bisbe i demanessin un judici. 
 En els nostres dies, les al·legacions 
es presenten posteriorment al resultat 
del judici, però segles enrere tot es feia 
durant el procés, que podia durar un o 
diversos dies, i un cop resolt s’escrip-
turava tot el que havia passat en un 
document. 

Les conseqüències
Pel que veiem, les falses actes de con-
sagració feien els seus efectes: acon-
seguien enganyar els jutges i van 
permetre als de la Grassa - Riudaura 
apropiar-se d’una part de les rendes de 
Ripoll - el Coll. Però la cosa no va acabar 
aquí, sinó que en un document que té la 
data il·legible però que devia ser imme-
diatament posterior al judici, l’arque-
bisbe Oleguer i el bisbe Berenguer de 
Girona van donar a l’església de Santa 
Maria de Riudaura i als seus monjos les 

rendes del vilar Aliè. Els de Ripoll de-
vien continuar amb les queixes, ja que 
anys més tard, el 1134, el bisbe Beren-
guer ho va tornar a ratificar.
 Així, el 20 de novembre de 1139, Ber-
nat Mir, Gila (la seva esposa) i els seus 
fills, que devien ser nobles de l’indret, 
reconeixien el judici que hi havia hagut 
entre la Grassa i Ripoll i per això cedien 
o retornaven la meitat de les rendes del 
vilar Aliè a la Grassa - Riudaura, i no pas 
al monestir de Ripoll, tal com els hauria 
pertocat fer-ho anys enrere. 
 Des del judici de 1126 en endavant 
les rendes d’aquestes terres van ser 
per a la Grassa - Riudaura i no per a Ri- 
poll - el Coll gràcies a l’engany perpe-
trat amb els documents falsificats. No 
coneixem cap més esment documen-
tal posterior del vilar Aliè, un nom que 
es va perdre o que es va canviar per 
un altre. Pel que fa a Sant Andreu del 
Coll, el comte rei Pere III, al segle xiv, 
va vendre una part de les rendes que 
rebia d’aquesta església a Santa Maria 
de Riudaura, parròquia a la qual es va 
acabar annexionant totalment durant 
el segle xv.

>> Els boscos que han envaït gran part dels 
camps de conreu propers a Sant Andreu 
del Coll i han amagat les possibles traces 
arqueològiques del vilar Aliè. 


