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Bell-lloc. En primer terme, les escasses restes de l'església de l'anlic 
ngesses de Sant Bartomeu. 

Un monestir medieval 
a TAIbera 
JOSEP CLAVAGUERA I CANET 

L
a serralada de l'Albera, a mes 
d'ésser nca en monuments pre-
hislóncs I restes deis primers 
pobladors de l'AIt Empordá, 
també está ornamentada per 
un seguit d'esglésies i cape

les romániques baslides en plena época 
medieval, juntament amb castells i íor-
taleses que esguarden la plana empor-
danesa. 

No és pas la intenció d'aquest arlicle 
fer-ne una enumerado completa, Al con-
trari, fixarem l'atenció i será objecte 
d'aquest estudi un monestir ben singular, 
possiblemenl el primer d'aquestes contra-
des que fou bastit i habitat per monges 
oanongesses que seguien la regla de Sant 
Agusti, semblantment ais monestirs o 
canóniques de Vilabertran (1060). Lledó 
(1090), Ullá (1121) I alguns altres, on mon
jes oli)edients a aquesta regla conreaven 

les terres amb noves técniques portades 
per allres monjos o pelegnns acollits en els 
monestirs i eren un focus de cultura per a 
iota la comarca. 

AIgú podria pensar erróniament que 
només foren els monjos de Sant Benet els 
qui colonitzaren TEuropa medieval i en par
ticular el postre Empordá. Evidentment 
que íoren els primers i els principáis artí-
fexs d'aquesta tasca que caracteritza 
aquests segles de Taita edat mitjana, pero 
altres ordes religiosos i també els anome-
nats religiosos militars posaren el seu gra 
de sorra en aquesta tasca colonitzadora i 
cultural, 

Fou en Tinicidel segle XI quesorgiren 
aqüestes canóniques o cenobis com a res-
posta a la reforma del Papa Gregori, que 
va promoure la vida del clergat en comu-
nilats seguint la regla de Sant Agusti, regla 
que no íou redactada al segle IV peí bisbe 
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Document fundacional de la canónica 
de Bell-lloc, de 18 d'agost de 1222. 
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d'Hipona amb aquesta iníenció, sino que 
fou lesperit d'aquest bisbe que aconse-
llava ais seus sacerdots de viure en comu-
nilaís o petits grups de clergues amb les 
obligacions de professar pobresa i obe
diencia ais supenors, reuninl-se a l'esglé-
sia per cantar l'ofici divi, pero a niés 
quedant sota la jurisdicció de llurs bisbes. 

Aquesl fou Tesperil de les canóniques 
fundades per tot l'Empordá en aquests 
segles XI i XII. i també —amb uns certs 
matisos— fou l'esperit de les canongesses 
de Sant Bartomeu de Bell-lloc, erigit en 
l'antic camíqueanava des de Peralada a 
Requesens. 

El cenobi de canongesses 
agust ines 

En la primera meitat del segle XIII, 
segons la transcripció d'un pergaml en el 
"Llibre de notes, de contractos i noticies» 
que es troba en Carxiu del Paiau de Pera

lada, amb data del 18 d'agost de 1222, es 
dona compíe de la fundació d'aquesta 
canónica femenina realitzada per la 
senyora GUILLEf^M DE CAPMANY, gra
ciosa ladonaciód'unsterrenysdeparídel 
vescomte de Rocaberti, que diu textual-
ment: '^Primerament se nota y declara en 
lo present llibre que ab inítio to dil Mones-
tir fou funda! en la Parroquia de Sant Estove 
de Cantallops. en lo territon anomenat Bell-
lloch^ baix invocado de Sant Bartomeu de 
Bell-ilocíi. com ne dona llum y declara la 
subseguent nota del thenor seguent: Sia 
a tots notori que jo Daímau Biscomte de 
Rocaberti per mi y tots los meus. en bona 
fe y sens ningún engany dono, alabo y fer-
manent concedesch a tu Guillema de Cap-
many o a qui valdrás deíxar-ho o allanar; 
y també lo lloch religiós a totas les suas 
voluntáis ara y pera sempre tetes en la vida 
y mort aquel! «cortal» meu integro^ ab tot 
l'honor culi i incult, lierm y condret en la 
maleix cortal pertenyent y ab tots los seus 
emprius en si que teñen les ayguas, pas
turas, entradas y exides en qualsevolpart. 
com y també ab totes les millores o edifi-
cis los quals allí, o ahont se podran fer en 
totes del abisme ais nubols. lo qual cortal 
es en la Parroquia de S. Esteva de Can
tallops». 

Aquesta cita de l'acte de donació de 
terrenys, que continua assenyalant tots els 
detalls de la fundació, acaba amb la data, 
dient així: -<Actum est hoc decima quinta 
kalendas septembrls anno 1222. Slgnum 
Dalmacy de fíuperbertino predicti qui hoc 
laudo, el firmo y prego que sien firmiats». 

Així naixia el primer monestir empor-
danés de canongesses agustinos sota la 
prolecció de la poderosa Casa de Roca
berti. en el qual —en els inicis— només 
podíen ingressar donzelles de condició 
noble. 

Sen aviaí es veieren premiats els esfor-
gos de la priora Guillema; d'una banda 
amb documents de reconeixemení del 
Papa Innocenci IV; i de l'altra amb les 
donacions i rendes de part de les tamílies 
nobles d'una i altra banda deis Pirineos, 
Tot fa pensar que la fundació fou assegu-
rada des del comengament- La comunitat 
religiosa anava creixent en nombre de don-
zelles emparentados amb les famílies 
nobles i amb la IHusió de bastir un gran 
monestir. 

Tampoc no mancaren els contratemps 
i les conírovérsies a la priora Guillema. El 
llibre de notes abans cita! fa esment de 
diverses causes i litigis amb els habitants 
de Cantallops, sobretot per Tus i el domini 
de les aigües de les rieres de Torrellas, 
d'Arnés de la Barneda i del torrent de 
Llinás, 

La pau, la bailesa i la solitud del 
paratge. juntament amb lesperit que es 
respirava a BelLlloc, serien causes sufi-
cients perqué la fundació sanes consoli-
dant dia barreré día. 
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Les priores de BelMIoc 

Per conéixer la vida monástica 
d'aquesta canónica resseguirem —encara 
que sigui breument— les activitats i els 
períodes de mandat o d'estar al front de 
la comunitat de cada una de íes priores, 
especialment en els inicis o en el que en 
podríem dir «període constructiuí>. No tot 
foren només els maldecaps de bastir la 
casa i lesglésia, sino que s'hi adjuntaren 
lambe altres factors externs adversos que 
dificultaren la vida de la comunitat, tal com 
ja hem apuntat abans. Ho farem seguint 
el llibre de notes ja citat. 

GUILLEMA{1222- 1262X?) 
Consolida la fundació de la canónica. 

El dia 19 de juliol de 1252 obté el privilegí 
de la franquicia de iots els subdits del ves-
comte Jotre de Rocabertí, per així estimu
lar donacions, llegats. vendes i íestaments 
a favor del cenobi que ell tant estimava. 

El 1254 compra a Bernat de Pau unes 
cases, terres i pastures que aquest tenia 
a la parroquia de Santa Eulalia de Vila-
nova, peí preu de 3.000 sous malganesos. 

ALAf^/lANDA (1262- 1285) 
Fa la compra a Berenguer de Clusa 

deis delmes de les collites de la parroquia 
de Sant fvliquel de Solans. 

Donació al moneslir de la meilat de 
l'estany Taxonera, situat en la parroquia de 
Sant Estove de Cantallops, de part de 
Ramón de mas Puig d'aquesta parroquia. 

L'any 1267 será el mateix Berenguer 
de Clusa qui vendrá a la canónica els cens, 
les rendes i altres drets de propietat que 
tenia en la parroquia de Santa Maria 
d'Agullana i a Sant Miguel de Solans. 

Mes endavant será el mateix comte 
d'Empúries, Huc IV, protector de Bell-lloc, 
qui concedirá el privilegi de salvaguarda 
a favor de la pnora, les religioses i el per
sonal doméstic, i també els béns del 
monestir També el vescomte de Peraíada, 
Jotre de Rocabertí, dona mostres de 
l'apreci que tenia peí monestir amb dona
cions i favors de tota mena. Així, tenim noti
cia de la donació de la vuitena part del seu 
delme dAgullana, les vint-i-una «migerias^' 
de blat que rebia deis masos d'Els Vilars 
d'Espolla. 

Seguint lexemple del vescomte. altres 
familias nobles de Peraíada feren les seves 
donacions: Ramón ívlassol, Arnaid de Ros-
si nyol... 

L'any 1276 será el noble senyor del 
castell de fvlontroig de la parroquia de 
Biure, Galgaran. qui dona al cenobi, en el 
qual tenia una germana, el mas Serra de 
Darnius. situat a prop de Roscaros. 

GARSENDA {1288 - 1294) 
No sabem massa el govern prioral de 

Garsenda. pero si que l'any 1292 va fer 
una compra a l'hostaler de Peraíada, 

Arnaid, de quatre masos situats a fViora-
sac, que son; Carrera, Rorbau, Badsach 
i Massot, que aquest tal Amaló havia com-
prat a Dalmau de Rocabertí. 

RAIMUNDA DE PALOL (1294 - 1317) 
L'any 1309 Dalmau de Rocabertí subs-

cnu a favor de BeINloc la venda de cin-
quanta sous en censos, que havia de 
pagar l'alcalde de la Jonquera cada any 
per la festa de Nadal, 

Segons el Ilibre de notes, trobem una 
llarga llista dhomes de Peraíada que l'any 
1311 íeien capbrevació a les monges 
canongesses de Bell-lloc, Entre ells hi ha: 
Berenguer Massot, Ramón Rull, Pere de 
Uers, Ramón r^/lallol.., i altres, fins a una 
vintena de véíns. Les compres es van suc-
ceint i podem pensar que el patrimoni de 
la canónica ja era important. 

BEATRIU DE ROCABERTÍ (1330) 
Germana del vescomte de Peraíada, 

Ara, la seva urna-ossera es troba en el 
claustre del convent del Carme d'aquesta 
vila, i allá consta que va morir el dia 3 de 
gener de 1330. 

BEATRIU DE PALOL (1332 - 1336) 
Lany del seu priorat, el 1333, fa el pri

mer tráete amb el seu germá, el noble 
Ramón de Palol, sobre la venda deis 
masos Teixidor, Ferrar i una tercera part de 
les rendes del mas Toron. de la parroquia 
de Sant Julia de Tors (la Jonquera), 

ESCLARfvIUNDA (1339 - 1341) 
Aquesta priora intervé en la venda deis 

delmes de la parroquia de Sant Julia de 
Tors a favor del noble Guillem dAvinyó, 
Subscnuen aquesta venda, juntament amb 
la priora, altres canongesses de BeINloc. 
cosa que en certifica la procedencia 
d'aquestes dames: Francesca Qagarriga, 
subpriora; Ermensenda de Banch, sagris-
tana; Blanca Gavela, pietera; Elvira de Bla-
nes; Sibilla de Soler; Raimunda de 
Parapertusa: Blanca de Clusa: Agnés de 
Vilert; Saurina de Cabrera; Blanca dAla-
dern; Serena d'llla; Elisenda de Vilaíant; 
Francesca de Serra; Elisenda de Trilla: 
Esclarmunda de Catllar; Alamanda de 
Buada i Cilia de Santa Cília, 

BEATRIU (1342) 
Aquesta priora només s'esmenta en 

una escriptura del monestir de l'any 1342. 

SIBIL'LA DE SOLER (1347) 
La trobem citada en el document ante

rior com una simple canongessa i l'any 
1347 apareix com a priora en una venda 
d'un bancal, situat a la parroquia de Vila-
novadela Muga, propietat de Bernat Dul-
cet i Raimunda de Vilanova. 

ALAMANDA DE BUADA (1363 - 1367) 
També citada com a simple monja en 
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El mas de Bell-!loc, 
reformat a principi de 

segle segons els 
cánons modemistes. 

amb una torre 
cilindrica 

emmerletada. 

el documenl de 1339. Després, com a 
priora, signa un establimení d'una pega de 
térra de Thorta del Llobregat, a favor de 
Joan Cosme, fusler de Peralada. 

GARSENDA DE CASTELLNOU 
(1374 - 1382) 

Amb data del 3 de desembre de 1380, 
en virtut d'un testament atorgat a Perpinyá 
de part de Sibilla, vídua de ('honorable 
cavaller Roger de Besora, al monestir de 
Bell-lloc, herelá la meitaí del delme de la 
parroquia de Cantallops, que el seu pare 
havia comprat al noble de Bernat de 
Clusa. 

GARSENDA QAGARRIGA 
(1388 • 1410) 

Tingué un llarg prioraí i fou en aqües
tes décades que es realitzá el trasllal a la 
vila de Peralada. Data histórica per a les 
canongesses agustines que. deixant els 
seus orígens, continuaran la vida plácida 
i quieta, amb el mateix esperit monástic 
dins els murs de la vila comtal. La segure-
tat de llurs vides tiaurá guanyat a la bellesa 
del paratge de Bell-lloc. 

Fou aquesta priora qui rebé la cessió 
de parí de Felip Dalmau de Rocabertí, 
segons escnptura notarial, amb data del 
29 de novembre de 1390- El missioner dio-
cesá mossén Llui's G. Constans, que tin
gué accés a l'arxiu del conven! de 
Peralada, en el seu treball sobre Bell-lloc 
lamenta que s'hagués perdut el perga-
mí-document original. Per aixó s'haurá de 
servir d'una traducció del segle XVIII, Ara 
oopiarem un fragmenl d'aquesta traduc
ció, per valorar l'abast d'aquesta cessió. 
Diu així: «De grat y certa ciencia, per nos 

y postres íiereus y successors. presents y 
esdevenidors. donam e concedim ab per
petua donado, pura perfecta e irrevocable^ 
que se diu entre vius. a V.M. venerable reli
giosa Domina Garsenda. perla gracia de 
Déu. priora de dit monestir, present y 
acceptant. i a les canongesses y convent 
de l'expressat Monestir y a les successo-
res de V.M. en lo mateix ja reterit, tot aquetl 
espay o sol de térra nosíra. anomenat 
Palau. que tenim y es cerca y aprop de la 
yglesia de Sant Martí de dita vila. envers 
la part de tramontana, y també d'una certa 
capella anomenada de Sant Fractuós. allí 
mateix en lo ditlloch anomenat Palau, exis-
tent y fundada^ com alxl mateix qualsevols 
camps. hospicls o casas, patis. gardlns. o 
carrers o altres qualsevols aspays». Foren 
testimonis de la cessió els venerables 
homes Bernat de Camps, canonge, i 
Ramón de Boixols. ciutadá de Girona. Fou 
redactada aquesta escnptura en la vila de 
Peralada, el 29 de novembre de 1390. La 
signa el notari públic de Peralada, Jaume 
Hospital. 

Segons Pella i Porgas, la casa Roca
bertí ja tenia bastil el seu palau-castell 
extramurs l'any 1384, i per tant si féu la ces
sió de l'antic palau —suposem mig 
enrunat— a les canongesses és perqué 
ells ja estaven en el nou. 

La mateixa vescomtessa Esclarmunda 
dotava el nou convent de Peralada amb 
vint-i-cinc rals d'or anyals i amb uns cen
sos que rebia d'unes propietats del regne 
de Mallorca. 

També el llegat pontifici del papa 
dAvinyó i el mateix anlipapa Benet XIII 
donen el seu vist-i-piau al nou emplaga-
ment, fení constar en la petició que la 
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donado del paiau i lerrenys deis Rocaberlí 
servirán «ad modum clausíri». Finalmente! 
bisbe de drona. en el 1391, subscnu el 
document concedint el degut permís del 
trasllat de Bell-lloc a Peralada. 

Les causes del trasllat a Peralada 

La situado geográfica. Iluny de íot nucli 
habitat i en els contraforts de l'Albera, prop 
de dos passos naturals el coll de Panissars 
i el pas de la Massana, amb el perill de 
continúes incursions d'exércits i homes 
armáis, el cenobi de donzelles nobles vivía 
en constants perills de tota mena. 

El neguil va augmentar lany 1285, 
quan tot l'AIt Empordá es convertí en esce-
nari de fortes accions béHiques. La incur' 
sió de Felip l'Ardit contra el rei Pere el Gran 
de Caíalunya-Aragó porlant endavant la 
croada que el Papa de Roma liavia decre-
íat, fou un gran perill per al monestir, agreu-
jat peí fet del pas per la fvlassana de 
Texércit francés de 200.000 homes. Les 
canongesses, per salvar llurs vides, segu-
rament varen refugiar-se en algún poblé 
emmurallat o en alguns masos allunyats 
del pas de les tropes. 

No degueren arribar a Peralada, ja 
que, per una banda, la distancia des de 
Bell-lloc era considerable, i per l'altra les 
cróniques diuen que el mateix vescomte 
va manar incendiar la viia fortificada, per
qué no caiques en poder deis enemics. 

La pau i la tranquIHitat en el monestir 
de Bell-lloc ben sovint es velen interrom-
pudes per diverses causes externes, i és 
per aixó que en la documentado del llibre 
de notes abans esmentat observem una 

constant tendencia a comprar ierres i 
masos en la vila de Peralada i en el seu 
entorn. Aixó fa pensar que ja es covava la 
intenció del trasllat a la nova vila emmura-
liada. Amb tot, malgrat els perills, les don-̂  
zelles nobles devien professar-hi, ja que, 
segons un pergami datat el 27 de novem-
bre de 1316 que cita Tomás Vicens (3), va 
teñir lloc una votado entre les canonges
ses sobre l'ijs del sobrepellís en la qual 
foren trenta-una les monges participants. 

El trasllat definitiu no será fins a final 
del segle XIV, sota el mandat de la priora 
Garsenda Qagarriga, com hem dit abans. 
BelMloc, amb els records, neguits i contra-
temps passats, queda ja en la historia de 
les canongesses agustinos. Ara, un munt 
de pedrés resten com a testimonis d'aquell 
cenobi de Sant Bartomeu, 

La vida monástica i l'esperil de la canó
nica va continuar dinire els murs de Pera
lada en l'antic paIau deis comtes, fins a la 
seva recent extinció. Lany 1977 les poques 
monges que restaven es traslladaren a un 
altre convent de la mateixa orde. 

fvtentrestant els senyals del pas i de 
Testada a Bell-lloc resten només en els ves-
tigis de les antigües construccions i en els 
arxius, on el llibre de notes i els pergamins 
proclamen l'esplendor i la gloria de dues 
centúries de vida monástica. 

BIBLIOGRAFÍA 
ARXIU DEL P.'̂ L.'A.U DE PERA
LEDA' Llibre de notes, de con-
Uades > notiaes. Secció F, rea. 
1185 
ARXIU DEL PALAU DE PERA
LADA' Treball inédit de Mn. Lluís 
G. Constans. presenta! al "Cer-
lan-.en histórico-literario de la 
Biblioteca del Palacio de Para
lada». 1953. Secció H. reg. 1290. 
VICENS, TOMÁS Qüestions pre-
históriques > a/fres notiaes de 
Peralada. II parí; "Ei monestir de 
canongesses de Sant Banomeu 
de Bell-lloc de l'orde de Sant 
'\gustí". Palafrugell. Imp. Palé. 
1932. 

BADIA 1 HOMS, JOAN: CarQui-
lectura medieval de l'Empordá. 
B II. ALT EMPORDA. pág. 90. 
Girona, 1981. 

Josep Clavaguera es aimei del Palaij de Peralada, 

NOTA 
Cal remarcar que ei llibre de 
notes que ens ha servil com a 
base per a aquesl treball fou 
abans CQnsultat per Mn Lluís G. 
Conslans, missioner diocesá. 
traspassat ía una trenlena 
d'anys, que tingué accés a larxiu 
de les canongesses i ai>i¡ va fer 
un treball d un centenar de lulls 
mecanografiáis, que presenta al 
«Certamen histórico-üteranoj. 
convocal per la Biblioteca del 
PaIau de Paralada, i'any 1953. 
No fou premial, pero ei treball 
está catalogal en l'APR 
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