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11Pròleg

Josep Pla, en parlar del monestir de Sant Pere de Rodes a la seva coneguda Guia de Catalunya 
(1971), es lamentava del fet que “tot està molt malmenat”. Gairebé quatre dècades després, la 
situació és ben diferent. Pla ja no s’expressaria, doncs, en aquests termes, i admiraria com s’es-
cau un monument que és il·lustre per la seva història i digne de ser visitat sense nostàlgia pel 
molt que se n’havia malmès.

Però, així com la restauració d’un conjunt monumental no s’acaba mai del tot des del punt de 
vista arquitectònic, en el pla històric sempre hi ha recerques a fer per part dels experts. L’obra 
que teniu a les mans esdevé una nova contribució al coneixement d’un monestir de llegenda. 
Sant Pere de Rodes, per la seva situació de privilegi, constituïa un lloc de pelegrinatge immi-
llorable. Entre d’altres aspectes, per la condició que té el cap de Creus de ser una mena de finis 

terrae oriental de la Península Ibèrica, i que és un dels seus atractius.

Avui, Sant Pere de Rodes ja no és un destí devocional, perquè el gran impacte que representa el 
turisme cultural discorre per altres vies. Però si cerquem, en les paraules turisme i cultura, el seu 
denominador comú –el coneixement–, ens interessarà una obra que presenta el monestir em-
pordanès des del punt de vista de l’apropament de les persones a la divinitat. La qual cosa per-
met una millor comprensió de les mentalitats col·lectives que han anat configurant la història.

Enguany, la coincidència amb la inauguració de la ruta del camí de Sant Jaume –que s’inicia a 
Sant Pere de Rodes– fa que l’edició d’aquesta obra sigui especialment oportuna. Cal felicitar-ne 
l’autora i desitjar que el seu treball contribueixi a la difusió i el prestigi d’un dels nostres con-
junts monumentals més emblemàtics.

  Joan Manuel Tresserras

 Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 
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Arran de mar, on la serralada dels Pirineus ve a morir, a la serra de Verdera, fa més 
d’un mil·lenni que es dreça el monestir de Sant Pere de Rodes. Tot en aquesta abadia 
ens parla d’un passat grandiós, panteó dels comtes d’Empúries, custodi, segons la lle-
genda, del cap i el braç dret de l’apòstol Pere, seu d’un gran escriptori, amb una porta-
lada del Mestre de Cabestany que donava accés a una església romànica gairebé única 
pel seu classicisme i la seva verticalitat.

En resum un dels monuments més importants de Catalunya i una referència de l’ar-
quitectura medieval europea, situat en un dels llocs més bells de Catalunya. Així doncs, 
ens trobem davant d’un indret d’inqüestionable interès turístic que, a més, va ser un 
dels grans centres de l’espiritualitat medieval catalana, cosa que el converteix en un 
monument absolutament únic del nostre país. Per aquest motiu, Sant Pere de Rodes 
és avui el punt de partida del Camí de Sant Jaume català, fet especialment notori en ser 
l’any 2010 any sant a Santiago de Compostel·la. Així com en el futur Sant Pere de Rodes 
sigui la destinació final del camí a la inversa, de Sant Jaume a Sant Pere. 

I si després de la seva darrera reconstrucció i de les diferents campanyes arqueològi-
ques, avui podem visitar un gran conjunt monumental del qual coneixem cada vegada 
millor la seva història, sovint ha romàs en l’oblit que en aquesta història ocupa un lloc 
rellevant el fet que va ser un importantíssim lloc de pelegrinatge, on diferents butlles 
papals atorgaren a qui el visitava en any jubilar, les mateixes indulgències que corres-
ponien a Sant Pere del Vaticà. I és aquesta memòria la que hem volgut recuperar amb 
aquesta obra, fruit del conveni de col·laboració signat entre els Departaments d’Inno-
vació, Universitats i Empresa i de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  Josep Huguet i Biosca

 Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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15INTRODUCCIÓ

UN MONESTIR DE LLEGENDA

El monestir de Sant Pere de Rodes es troba situat en un dels llocs 
més privilegiats que la naturalesa pot oferir, en un entorn de mun-
tanyes agrestes envoltades del mar embravit del nord del cap de 
Creus. Immers en un clima d’aires fantàstics, marcat per l’alter-
nança de boires i tramuntanades, encarat al nord i a llevant i so-
vint castigat pels temporals, d’entrada, el lloc on es troba construït 
no és un lloc amable i resulta fàcil preguntar-se quina misteriosa 
força va motivar els homes que l’anaren bastint al llarg dels segles, 
de persistir en aquell indret. La resposta encara avui no la conei-
xem, però de ben segur caldrà cercar-la en el fet que el monestir 
fou construït en un lloc increïblement bell, des del qual es domina 
un paisatge d’una bellesa violenta, viva, èpica, on la força dels ele-
ments que enfronten el cel, el mar, el vent i la muntanya influeix 
en un entorn que produeix un sentiment global i profund d’ad-
miració i respecte per la natura i pels misteris del passat, el senti-
ment que només poden desprendre aquells llocs del planeta que 
des de la nit dels temps han estat percebuts com a llocs sagrats.

En el cor del cap de Creus, l’edifici del monestir va néixer i créixer 
en un dels paisatges més impressionants de la Mediterrània, en 
aquesta península que representa el punt d’unió de les roques 
i el mar, el lloc precís on els Pirineus s’endinsen en el mar i el 
mar abraça les muntanyes. Explica el mite que el gegant Gerió 
tement que la nissaga del rei Túbal, a qui ell havia destronat, po-
gués algun dia derrotar-lo, va decidir de matar la princesa hereva, 

Pirene. La noia va fugir cercant refugi en els espessos boscos que 
anaven de cap a cap des de la Mediterrània fins al Cantàbric, però 
perseguint-la, el malèvol Gerió va incendiar aquella selva. Prop 
d’allí hi havia Hèrcules, el qual en veure el gran incendi i sen-
tir els planys de la noia que era entre les flames, va endinsar-se 
en els boscos flamejants per rescatar-la. La va allunyar del perill, 
però ja era massa tard i la noia, abans de morir, sols pogué agrair 
el gest a l’heroi i cedir-li tot el seu reialme si derrotava Gerió. El 
poderós Hèrcules va alçar els ulls al cel plorant de ràbia i d’impo-
tència i, deixant el cos de la noia damunt l’herba, va començar a 
enterrar-la apilant damunt el seu cos totes les pedres i roques que 
va poder trobar, i així, amuntegant muntanyes sobre muntanyes,  
va construir la gran muralla dels Pirineus. Les últimes pedres del 
gran mausoleu de Pirene, ja dintre del mar, van formar el cap de 
Creus. 

Al marge de les llegendes i dels mites, avui sabem que el cap de 
Creus va sorgir de les profunditats del planeta, les roques que 
constitueixen les muntanyes de la península es van formar fa més 
de 450 milions d’anys. Per aquest motiu, aquest territori, situat a 
l’extrem més oriental dels Pirineus, constitueix un dels conjunts 
geològics més antics i de més diversitat de Catalunya, aquesta ge-
ologia excepcional és un dels trets més característics del paisatge, 
modelat al llarg dels mil·lennis per un clima singular, marcat so-
bretot per la tramuntana i la sal de la costa Mediterrània. 
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El gat de cap Norfeu. Roses.
Aquest mític vent del nord ha generat una costa abrupta, esculpi-
da a cops de temporal, el vent i la sal han erosionat les roques de 
la costa, originant formes curioses que la imaginació dels homes 
ha batejat amb topònims tan curiosos com són es Camell, s’Àliga de 
Tudela, sa Rata, sa Cova de s’Infern o la punta dels Tres Frares, noms 
que s’han anat bastint de multitud de llegendes i que han estimulat 
l’enginy dels artistes que s’han enamorat dels diferents racons del 
cap de Creus. En el seu extrem situat més a l’est trobem el finis ter-
rae oriental de la Península Ibèrica, encapçalat pel far del mateix nom. 
La punta del cap de Creus esdevé també una frontera natural que 
separa dos espais marítims que l’home d’aquestes terres ha volgut 
definir pel seu caràcter ben diferenciat; així, al nord del cap de Creus 
trobem la Mar d’Amunt, oberta a tramuntana i amb una costa as-
pra, modelada pels temporals, i a la banda sud hi ha la Mar d’Avall, 
d’aigües més tranquil·les i de costa més amable.

Els orígens del monestir són llunyans i desconeguts, i la seva his-
tòria es troba envoltada de llegendes que descobreixen un passat 
gloriós i que expliquen el paisatge corprenent de mar, valls i mun-
tanyes que l’envolten. Els precedents del santuari de Rodes s’han 
volgut cercar en la llunyana antiguitat, reculant fins als temps en 
els quals la fundació de l’antiga Rhode pels grecs vinguts del mar 
hauria donat nom a la seva muntanya. Autors grecs i romans, 
entre els quals trobem Aviè, Plini i Pomponi Mela, parlen de 
l’existència, al final de les muntanyes pirinenques i prop del mar, 
d’un temple dedicat primer a la deessa Afrodita i després a Venus, 
marcant la frontera entre les tribus ibèriques dels sordons i els in-
diquetes, i que en època romana separà els territoris de la Gàl·lia i 
la Hispània. Sant Pere de Rodes és un dels diversos llocs on la tra-
dició situa aquest temple antic, la ubicació exacta del qual encara 
avui desconeixem. Una de les llegendes vingudes del mar explica 
que antigament el lloc on es troba avui la punta del cap de Creus 
rebia el nom pagà de cap de Venus. I que fou durant una implaca-
ble tempesta que amenaçava de mort els tripulants cristians d’un 
vaixell, que aquests pregaren a Déu per les seves vides i decidiren 
batejar amb el nom de la creu aquell escull que els estava duent a 
la mort. El canvi de nom va motivar que el temporal amainés im-
mediatament i miraculosa, cosa que s’interpretà com la voluntat 
divina que per sempre més aquella entrada de terra dins el mar 
s’anomenés Cap de Creus. 

Del mar també arribà la mítica fundació del monestir en els temps 
de la cristianització de les muntanyes del cap de Creus. Diu la 
seva llegenda fundacional que l’any 608, tres monjos volent pro-
tegir diverses relíquies valuoses, entre elles el cap i el braç dret de 
sant Pere apòstol, dels perills que amenaçaven Roma, navegaren 
fins a les costes del nord del cap de Creus, cercant un lloc segur 
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per amagar-les. Aquest lloc el van trobar en l’indret on és avui el 
santuari de Rodes, un enclavament de paisatge impressionant, on 
hi havia una font d’aigua fresca i una cova, dins la qual enterraren 
els objectes sagrats. Un cop passà l’amenaça de perill, els monjos 
volgueren recuperar les relíquies, però els fou impossible tornar 
a trobar la cova, que havia quedat coberta d’una frondosa vegeta-
ció. Els monjos no volgueren abandonar el seu tresor, i, tot i que 
pogueren recuperar-lo al cap d’un temps, restaren en aquell lloc 

per sempre més, sembrant així la lla-
vor del que seria la vida monàstica a la 
muntanya de Rodes.
 
Altres llegendes envolten el passat del 
monestir i també el dels altres dos mo-
numents que durant la seva història 
l’han acompanyat: el castell de Sant 
Salvador de Verdera i l’església de San-
ta Creu de Rodes o Santa Elena, al vol-
tant de la qual va néixer una pròspera 
població medieval. Existeixen nom-
broses històries fantàstiques d’aques-
tes muntanyes que parlen de llargues 
coves que comuniquen amb el mar, 
de roques que atrauen els llamps, de 
fades que canten per les muntanyes 
la nit de Sant Joan... L’escenari on es 
troba el monestir recorda la presència 
de l’emperador Carlemany i fins i tot 
ha recreat la més èpica de les llegendes 
mundials, la llegenda del Sant Greal. 
Fou a finals del segle xix quan l’estrena 

de l’òpera Parsifal a Barcelona va obrir la veda de la recerca del 
lloc mític on havia estat custodiat el calze sagrat: el fabulós castell 
de Montsalvat, que la tradició situava a les muntanyes del nord 
de l’Hispània gòtica. Aquest castell fou identificat per alguns amb 
Montsegur, per altres amb Montserrat, entre altres llocs evocadors, 
però també hi van haver els qui restaren convençuts que el castell 
de Montsalvat es referia al castell de Sant Salvador de Verdera, 
situat a pocs metres per damunt de Sant Pere de Rodes. 



18 De la llegenda del Sant Greal al món dalinià

L’òpera Parsifal s’estrenà a Alemanya el 1883, i trenta anys després, el 
1913, es va representar al Liceu de Barcelona. A partir d’aquest mo-
ment, es començà a cercar el mític castell de Montsalvat als territoris 
de la Corona d’Aragó: a Montsegur, a Montserrat, a Sant Joan de la 
Penya, i també al castell de Sant Salvador de Verdera, el “Mont Salva-
dor”. Entre els seguidors d’aquesta darrera ubicació hi havia el pintor 

Salvador Dalí, el qual tenia molt clara la relació entre el Sant Greal 
i els castells de Quermançó i Sant Salvador de Verdera. Per a Dalí, 
a més, la muntanya de Sant Pere de Rodes reunia un altre atractiu 
que era la confluència en el cim de la carena dels noms de Salvador 
i Elena, el d’ell i el de Gala, representats pel castell de Sant Salvador i 
l’església de Santa Elena.



19El cap de Creus ha evolucionat de forma isolada respecte els terri-
toris veïns, esdevenint un espai diferenciat, una península perfec-
tament definida per un paisatge feréstec, inhòspit, que ha generat 
una història natural i humana pròpia. L’orografia, la geologia i el 
clima, d’una banda, i la comunió entre la muntanya i el mar, de 
l’altra, han influït fortament en la formació de l’entorn i també en 
l’evolució dels éssers vius que l’integren. La vegetació actual del 
cap de Creus és el resultat d’un clima propi, diferent dels territo-
ris que envolten les muntanyes, però també és fruit de la història 
dels seus habitants, durant segles condicionats pel poder del mo-
nestir. Avui hi trobem àmplies zones d’arbusts i praderies seques, 
amb pocs arbres per la intensa desforestació que va patir el cap 
de Creus a partir del segle xviii, arran de l’expansió del cultiu de 
la vinya, que va convertir bona part del territori en terrasses cons-
truïdes amb pedra seca. Un cop es va extingir aquest conreu, a 
causa de la plaga de la fil·loxera, a final del segle xix, els freqüents 
incendis han impedit que es tornessin a recuperar els boscos que 
antigament havien donat topònims com la Selva de Mar o el coll 
del Bosc. 

Aquest territori no ha estat mai un lloc fàcil per a la vida humana, 
però des de la prehistòria hi ha hagut persones que han dominat 
el paisatge inclement d’aquestes muntanyes. La presència huma-
na al cap de Creus es remunta a fa més de 5000 anys, moment en 
què es va construir la gran quantitat de megàlits que avui hi podem 
trobar. Al llarg de la història fou un lloc de poblament dispers i de 
petits llogarrets que aparegueren en època medieval, sempre lli-
gats al poder del monestir de Sant Pere de Rodes i situats en punts 
de l’interior, ja que la constant amenaça de la pirateria impedia 
que els homes habitessin arran de costa. En canvi, sí que fou un 
espai ben comunicat, malgrat trobar-se al marge de les principals 

vies que des del nord traspassaven els Pirineus, des de l’antiguitat 
fins avui dia, multitud de camins ancestrals travessen el cap de 
Creus, comunicant les muntanyes isolades amb la resta del món. 

Sant Pere de Rodes, l’amo i senyor del cap de Creus
Des del monument mateix es poden observar les muntanyes que cons-
tituïen les possessions del cenobi i des del castell de Sant Salvador de 
Verdera, el cim més alt de la contrada situat a 670 metres d’alçada, la 
resta de les muntanyes i del mar que envolta el cap de Creus.



20 Des de l’edat mitjana i fins entrat el segle xix, el centre de poder 
més important d’aquest tros de terra endinsat al mar fou Sant 
Pere de Rodes. El monestir fou l’amo i senyor de bona part del 
cap de Creus, de les seves muntanyes, de la costa, dels boscos i 
conreus, de les poblacions i dels seus habitants. La importància 
política, econòmica i religiosa de l’abadia benedictina va condi-
cionar el desenvolupament de poblacions com Santa Creu de Ro-
des i el manteniment de les vies de comunicació que travessaven 
el cap de Creus des de l’antiguitat, transitades durant segles per 
pastors, pagesos, mercaders... i també per multitud de pelegrins, 
que, procedents de diverses parts del món, traspassaven aquestes 
muntanyes per arribar a l’antiga abadia, on la bellesa de l’entorn, 
la imponència de les serres i les meravelles de les construccions 
del monestir, sens dubte els feien sentir més a prop de la divini-
tat. Encara en l’actualitat, quan ja fa més de dos-cents anys que 
l’abadia fou abandonada pels seus monjos, el monument conti-
nua essent l’enclavament més fressat del cap de Creus, un lloc 
que segueix mantenint l’encant del misteri que provoquen en els 
humans els llocs on la natura i el passat s’apropen als límits de 
la realitat. 

Però, malgrat ser un dels monuments més espectaculars del nos-
tre país, la major part de la història de Sant Pere de Rodes encara 
s’endinsa en el món del misteri i la llegenda. Resta molta feina per 
fer, la poca documentació que se n’ha conservat fa que el monestir 
continuï essent un gran desconegut per a tots aquells que han 
dedicat temps i apassionament en estudiar-lo. I entre els aspectes 
més enigmàtics de la seva història, la qüestió de l’abadia com a 
important centre de pelegrinatge medieval no és una excepció. Es-
perem que aquestes pàgines que segueixen ajudin a comprendre 
l’antiguitat i la importància que va tenir com a santuari devocional 

i puguin contribuir a recuperar del món de la llegenda una de les 
realitats més excepcionals del monestir de Sant Pere de Rodes: la 
seva importància com a lloc de pelegrinatge.
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I.  EL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES

Les investigacions arqueològiques que fins al moment s’han 

dut a terme sobre el monestir de Sant Pere de Rodes han fet 

recular els seus orígens històrics fins a l’època tardoantiga. 

Els primers documents escrits apareixen a final del segle ix, 

i és a partir de l’entorn de l’any 1000 i fins al segle xv quan 

es constata el seu moment d’esplendor. Sabem que, a partir 

del segle xvi, l’abadia de Rodes va patir seriosos períodes de 

decadència, sobretot a causa de sovintejades guerres.  

A començament del segle xvii hi hagué una certa 

recuperació econòmica del cenobi, fet que repercutí en 

una ampliació substancial del recinte monàstic. Tot i 

així, els importants conflictes bèl·lics que va patir el país 

durant els segles xvii i xviii el conduïren a l’abandonament 

definitiu per part de la comunitat monàstica l’any 

1798, que es va traslladar a la població de Vila-sacra i 

posteriorment a Figueres, on va sobreviure fins al moment 

de la desamortització de 1835. A partir del seu abandó, les 

diferents edificacions del monestir de la muntanya de Rodes 

van patir una llarga època d’ensulsiada i d’espoliació que 

motivà que el monestir de Sant Pere de Rodes arribés al 

segle xx convertit en una imponent ruïna. 

L’època antiga i els primers temps medievals

Les restes més antigues descobertes al monestir de Sant Pere de 
Rodes han estat diversos fragments escultòrics i epigràfics de mar-
bre datats a partir del segle primer de la nostra era. Les restes 
han anat apareixent durant la realització de diverses excavacions 
arqueològiques que han tingut lloc al monestir o bé s’han localit-
zat en peces arquitectòniques i decoratives reutilitzades en època 
medieval. La presència d’aquests fragments a l’abadia planteja la 
incògnita de si procedien d’un edifici situat al mateix lloc o bé 
foren transportades des d’algun enclavament romà proper, com 
podria ser Roses o Empúries. 

A banda d’aquestes troballes, s’han localitzat les restes d’un edifi-
ci situat a la banda de llevant del monestir, datat pels arqueòlegs 
entre els segles v i vi. La construcció presenta una orientació nord-
sud i amida uns 20 metres de llarg per 5 d’ample. Fins al moment, 
no s’ha pogut aclarir quina era la funció d’aquest edifici, tot i que 
s’han formulat algunes hipòtesis. Una d’elles, la que relaciona la 
construcció amb el temple dedicat a la deessa Venus –que fonts 
clàssiques situen en algun indret al final dels Pirineus–, avui ha 
quedat pràcticament descartada. Una segona hipòtesi  planteja 
que, gràcies a l’excel·lent ubicació estratègica de l’indret, s’hauria 
pogut tractar d’una construcció de caire defensiu. 



22 Tassi i Hildesind: els grans impulsors del segle x

El 30 de novembre de l’any 926, el monestir va rebre una im-
portant donació per part d’un terratinent de la comarca anomenat 
Tassi. Aquest personatge es convertí en el màxim impulsor de la 
creixença i l’esplendor del monestir de Sant Pere de Rodes al llarg 
del segle x. A part de la multitud de donacions nobiliàries, Tassi 
va aconseguir diversos preceptes i privilegis, dels reis francs i dels 
papes, amb l’objectiu clar de beneficiar el monestir. 

Un cop mort Tassi, l’any 955, el seu fill, l’abat Hildesind, prengué 
el relleu del seu pare com a impulsor de la grandesa de Sant Pere 
de Rodes. Va procurar per al monestir un substanciós augment 
patrimonial i va aconseguir més privilegis reials i butlles papals 
que garantiren al cenobi de Rodes les bases per convertir-se en 
un puntal de la vida econòmica, política, cultural i espiritual de 
l’època. Pel que fa als privilegis aconseguits per l’abat Hildesind, 
el qual ja és esmentat també com a bisbe d’Elna l’any 979, po-
dem destacar la butlla que atorgà al monestir el papa Benet VII 
en aquest mateix any, en la qual es donava als pelegrins que vin-
guessin a Sant Pere de Rodes les mateixes indulgències que si ho 
fessin a Sant Pere de Roma. Aquesta concessió demostra que el 
pelegrinatge a Sant Pere de Rodes ja era una realitat al segle x. 

La construcció de l’església 

El patrimoni, el poder i la influència de l’abadia de Sant Pere de 
Rodes anaren creixent juntament amb l’ampliació i la magnificèn-
cia arquitectònica de l’edifici durant el segle xi. Segons els estudis 
més recents en relació amb la controvertida cronologia de cons-
trucció de l’església de l’abadia de Rodes, aquesta es començà a 

També s’han descobert restes d’un assentament d’entre els se-
gles vii i ix en diversos espais del monestir: a la banda de ponent 
de l’edifici tardoromà, concretament al subsòl del claustre inferior, 
al Palau de l’Abat i a l’església actual. La datació d’aquest espai és 
controvertida, a causa de la simplicitat de les construccions i als 
tipus indefinits de terrissa trobada. En tot cas, la inexistència de 
ceràmica tardoantiga situa aquest espai en un moment posterior 
al segle vii i anterior a la construcció del claustre del segle xi. 

L’única resta que s’ha pogut identificar clarament com d’una es-
glésia anterior a la que avui podem contemplar al monestir és el 
basament d’un absis que s’observa a la banda de ponent de la crip-
ta. La resta del temple primitiu fou totalment arrasat per tal de 
construir la nova església. Podem suposar que aquesta esglesiola 
pertanyia al conjunt d’edificacions corresponents a la cel·la mo-
nàstica de Sant Pere de Rodes, depenent de l’abadia de Sant Esteve 
de Banyoles, que apareix esmentada per primera vegada en els 
documents de final del segle ix.

El mur occidental de la cripta és 
l’única resta d’una església an-
terior a l’actual que es pot ob-
servar dins el monestir de Sant 
Pere de Rodes.



23La Bíblia de Sant Pere de Rodes 

Es tracta d’una obra escrita i il·lustrada en quatre volums, que constitueix 
un dels millors manuscrits medievals del món. Fou realitzada el segle xi 
al monestir de Ripoll, i possiblement es va il·lustrar al monestir de Sant 
Pere de Rodes. Actualment es troba a la Biblioteca Nacional de França.

construir a final del segle x per ser acabada a mitjan segle xi, de 
manera que la consagració de l’any 1022, l’única que coneixem, no 
indicaria que l’església fos acabada, sinó que possiblement només 
se n’hauria consagrat la capçalera. 

L’església del monestir de Sant Pere de Rodes 
Tant l’arquitectura com la decoració dels capitells de l’església de Sant 
Pere de Rodes mostren, d’una banda, una voluntat expressa de recor-
dar construccions d’època romana i, de l’altra, una clara intencionalitat 
de concebre l’abadia com un important centre de pelegrinatge. Així, 
trobem dins el temple totes les característiques de les esglésies pele-
grinals de l’època, com serien les naus laterals, les giroles, el recondi-
tori, la cripta i la galilea. 



24 per articular les diferents estances que hi havia al seu voltant. Del 
programa pictòric que posseïa aquest espai, tan sols en resten dos 
frescos, un d’ells representa l’escena del calvari i l’altre, la figura 
d’un lleó. 

Al segle xi també pertany la construcció d’un claustre del costat 
sud-est de l’església, possiblement el primer claustre d’estil bene-
dictí localitzat a la Península Ibèrica, segons Isidro Bango. Es trac-
ta d’un pati porticat, amb arcs de mig punt i de ferradura, construït 

El soterrament del claustre inferior
El claustre inferior del monestir de Sant Pere de Rodes possiblement 
fou bastit, com l’església, entre els segles x i xi. El creixement que vis-
qué el monestir durant el període immediatament posterior a la seva 
construcció aviat va crear la necessitat d’ampliació del recinte claustral. 
Però la difícil orografia de la muntanya on es troba el monestir en va 
fer impossible l’ampliació, i la solució es va trobar amb el soterrament 

parcial del claustre primitiu, per tal de poder construir al seu damunt 
un nou claustre, del segle xii, molt més gran i amb columnes i capitells 
esculpits, tal com requeria el prestigi i el poder que l’abadia de Rodes 
havia adquirit en aquells moments. El claustre inferior va restar enterrat 
durant segles, fins que l’any 1989 va ser descobert durant una campanya 
d’excavació arqueològica. 



25

Santa Creu de Rodes 
El poble de Santa Creu de Rodes, situat al voltant de l’antiga església 
del mateix nom, visqué la seva època àlgida també entre aquests se-
gles. S’ha pogut confirmar que, a l’església, hi servien entre tres i cinc 
capellans, que residien al mateix poble, i que el conjunt dels seus ha-
bitants era format per unes tres-centes persones. Un dels factors que 
expliquen l’evolució de la importància de la població durant aquests 
segles és el fet que hi passaven tots els camins que, des de la plana de 
l’Empordà o des de la costa i de les muntanyes del nord, conduïen fins 
al monestir. 

Sant Salvador de Verdera 
Els orígens del castell de Sant Salvador de Verdera, igual que els del 
monestir, són llunyans i desconeguts. La fortalesa, esmentada per pri-
mer cop al segle x, constitueix  un punt de guaita excepcional des del 
qual es domina bona part de la costa de l’extrem nord-oest de la Me-
diterrània. Actualment, la major part de l’edifici del castell data d’una 
reconstrucció realitzada l’any 1283. Durant el segle xiv es trobava en ple 
funcionament, sota la guarda i custòdia d’un castlà, un noble al qual 
el comte d’Empúries encomanava la fortalesa a canvi de fidelitat i de 
certs serveis com, per exemple, el de fer-se càrrec de la vigilància dels 
presoners que el comte d’Empúries hi confinava. 

El monestir durant l’època d’esplendor 

Entre els segles xii i xiv, el monestir va viure uns moments d’es-
plendor sense precedents. La seva importància econòmica, políti-
ca i espiritual es va traduir en un seguit d’obres, reformes i ampli-

acions dels edificis que el componien. A banda, aquesta època d’or 
també afectà l’entorn immediat de l’abadia, en el qual es trobaven 
en ple funcionament el castell de Sant Salvador de Verdera i l’es-
glésia i el poble de Santa Creu de Rodes. 



26 La comunitat benedictina de Sant 
Pere de Rodes
És en aquest període d’esplendor 
quan trobem per primera vega-
da la suficient documentació que 

permet entreveure com degué ser 
 la vida i l’organització de la comu-

ni tat benedictina de Sant Pere de 
Rodes. Al monestir hi vivien al voltant 

d’una quinzena de monjos que feien vida 
en comú basant-se en la màxima de l’Ora et 

Labora que estableix la regla de Sant Benet. Al 
marge, però, cada monjo exercia unes tasques 
determinades que contribuïen a una correcta 
administració del cenobi i dels territoris que 
posseïa. Sabem que a Sant Pere de Rodes exis-
tien, a part de les màximes autoritats que eren 
l’abat i el prior, altres monjos que exercien els 

oficis de cellerer, cambrer, infermer, hostatger, 
almoiner, pieter, sagristà, obrer i pabordes encar-
regats d’administrar alguns dels territoris més im-

portants que posseïa el monestir, com seria el cas 
de Llançà, Fortià i Viladamat. Entre altres persones, 

al marge de la comunitat claustral, també vivien al 
monestir preveres, senyors donats i servents. 

Pel que fa a les transformacions arquitec-
tòniques que afectaren el mo-
nestir en aquesta època, a mit-
jan segle xii es va esculpir a la 
façana de l’església, dins la ga-
lilea, una nova portalada en mar-
bre blanc, obra atribuïda al taller 
del Mestre de Cabestany. Al llarg 
d’aquest segle i del següent, es va 
continuar construint, ampliant i mag-
nificant les dependències de l’abadia: es 
va alçar un nou campanar a la façana de 
ponent; es va transformar el cementiri 
del segle xi en un gran pati d’entrada i, 
entre els segles xii i xiii, es va construir 
un nou claustre damunt del ja existent, fet 
que va comportar una  reestructuració de les 
dependències del seu voltant. 

Entre els segles xiii i xiv es va bastir la tor-
re de defensa del monestir. Del segle xv po-
dem destacar la construcció de l’edifici gòtic 
del Palau de l’Abat, situat a l’extrem nord-est 
del conjunt. Precisament en aquest espai és on 
va aparèixer, durant unes excavacions de l’any 
1989, un impressionant tresor numismàtic de 
monedes d’or i plata datades entre el segle xiv i 
principi del xvi, coincidint amb els temps dels quals 
tenim més notícies sobre el pelegrinatge al mones-
tir i sobre la celebració dels seus anys jubilars. 

Els darrers segles

A mitjan segle xvi, la decadència del monestir de 
Sant Pere de Rodes es va manifestar obertament. 

Les causes d’aquesta crisi ja s’havien anat gestant en 
els segles anteriors, però, al segle xvi, als factors que 
havien fet trontollar els moments de glòria del mo-



27nestir, se n’hi sumaren d’altres com foren l’increment de la pirate-
ria, la forta davallada del fenomen del pelegrinatge que afectà tot 
Europa a causa de la Reforma protestant i de les guerres de religió, 
la crisi econòmica general que va patir Catalunya, etc. La situació 
va arribar a ser molt crítica, tant per als monjos de la muntanya 
de Rodes, els quals es van veure obligats a abandonar el monestir 
diverses vegades durant la segona meitat de segle, com per al ma-
teix edifici del monestir, el qual consta que l’any 1560 es trobava 
en un estat ruinós. 

Aquesta llarga època de crisis i conflictes no fou suficient per pro-
vocar una decadència irreversible. El monestir va recuperar noves 
èpoques d’esplendor gràcies a l’expansió del cultiu de la vinya que 
es va viure a Catalunya a partir del segle xvii. Sant Pere de Rodes 
se’n beneficià enormement a causa de la gran quantitat de terreny 
que posseïa arran de la multitud de donacions que havia anat re-
bent al llarg dels segles. Avui dia encara són visibles a les munta-
nyes del cap de Creus les grans extensions de parets de pedra seca 
construïdes per cultivar la vinya durant aquests segles de bonança. 
I fruit d’aquesta revifalla viscuda entre els segles xvii i xviii, resten 
al monestir nombroses edificacions. 

Malgrat aquest nou moment de creixement econòmic, el monestir 
de la muntanya de Rodes es continuava trobant en un lloc cada 
cop més aïllat i desprotegit. L’abadia va continuar patint abusos, 
atacs i saquejos continus, sobretot per part de les tropes franceses. 
Un dels atacs que més trasbalsaren la vida de la comunitat fou el 
que tingué lloc per part de les tropes del duc de Noailles, que van 
desmantellar la biblioteca i l’arxiu del monestir i en sostragueren 
el seu tresor més preuat: la Bíblia de Sant Pere de Rodes. Aquesta 
situació va motivar que, a final del segle xviii, els monjos inicies-

sin gestions per tal d’aconseguir l’autorització per poder abando-
nar el monestir i instal·lar-se a Figueres. El permís els va arribar 
l’any 1798, immediatament es van traslladar a la població de Vila-
sacra, per fer-ho uns anys més tard, el 1817, a Figueres, on ja feia 
temps que s’hi estava construint un nou monestir. Els monjos de 
Sant Pere de Rodes  van restar a la capital empordanesa fins a la 
desamortització de l’any 1835, moment en què fou extingida defi-
nitivament la comunitat benedictina. 

L’abandonament i la recuperació actual

El monestir de la muntanya de Rodes va quedar abandonat durant 
el segle xix i començament del segle xx. Durant aquest període, va 
patir un llarg procés d’enrunament i d’espoliació fins al moment 
en què fou declarat Monument Històric Nacional, l’any 1930, i 

Fotografia aèria de l’any 1929. ICC.



28 s’iniciaren els primers treballs de neteja i recuperació. Aquests 
treballs quedaren interromputs amb l’esclat de la Guerra Civil, i 
foren represos a partir dels anys 40 del segle passat. L’any 1973 
el monument va passar definitivament a mans públiques, i l’any 
1981 fou atorgat pel Ministerio de Cultura a la Generalitat de Ca-
talunya. 

El 1989, des de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat es va posar en marxa el Pla director de la recuperació 
del Monestir de Sant Pere de Rodes, un ambiciós projecte d’inves-
tigació i de recuperació que va finalitzar l’any 1999. Des de llavors, 
no han cessat les intervencions destinades a la seva conservació i 
a millorar-ne les instal·lacions i els serveis destinats als milers de 
persones que cada any visiten aquest impressionant monument 
del Port de la Selva. 
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II. ELS ORÍGENS I LA CONSOLIDACIÓ DEL 
PELEGRINATGE A SANT PERE DE RODES

No sabem en quin moment el lloc on es troba Sant Pere 

de Rodes començà a considerar-se un lloc sagrat, però la 

seva situació privilegiada reuneix tots els elements que són 

comuns als santuaris que, des de la nit dels temps, han 

estat el destí de tots aquells que han volgut apropar-se a la 

divinitat i l’han cercada en la bellesa de la natura i en la 

càrrega mítica dels llocs màgics, per trobar les respostes a 

inquietuds que de sempre han solcat l’esperit de les dones 

i dels homes que habiten el planeta. Com hem vist, les 

notícies històriques i arqueològiques sobre el lloc que ocupa 

actualment el monestir ens remeten com a molt lluny al 

segle v, però, molt a prop d’on es troba Sant Pere 

de Rodes, trobem importants concentracions de monuments 

megalítics i de roques amb restes de gravats rituals 

d’època prehistòrica que ens fan pensar en una probable 

continuïtat de culte des d’èpoques remotes. 

Diversos esdeveniments històrics confirmen l’existència de pele-
grinatge a Sant Pere de Rodes al segle x, i que aquest continuà 
augmentant durant i després del segle xi. D’entrada, cal tenir en 
compte la situació política d’aquests moments: durant gairebé tot 
el segle x els comtats d’Empúries i Rosselló estigueren units; el 
primer abat de Sant Pere de Rodes, Hildesind, també fou bisbe 
d’Elna a partir de l’any 979 i, per últim, també cal tenir present 
que la seu metropolitana de tots els bisbats catalans, des d’època 
carolíngia i fins el 1116, va estar situada a Narbona. Aquesta si-
tuació, sens dubte, degué afavorir el pelegrinatge a Sant Pere de 
Rodes des dels territoris d’Occitània, del comtat de Rosselló i de 
l’arquebisbat de Narbona.

A part d’aquesta conjuntura que podia ser favorable a una major 
difusió de Sant Pere de Rodes com a centre de pelegrinatge, un 
dels fets que fa més evident aquesta situació privilegiada com a 
santuari de pelegrinació és l’atorgament que va fer el papa Be-
net VI, l’any 979, d’una butlla a l’abat Hildesind i a tots els monjos 
de Sant Pere de Rodes, per la qual, a més de protecció papal al 
monestir i a totes les seves propietats, també es concedien les ma-
teixes indulgències que la Santa Seu atorgava a tots aquells devots 
que, en no poder anar fins a Roma, pelegrinessin fins a Sant Pere 
de Rodes. Aquesta concessió possiblement anava dirigida a bene-
ficiar, consolidar i impulsar un pelegrinatge ja existent. 



30 El descobriment dins els murs de la cripta del monestir d’una 
caixa que contenia diversos recipients per guardar-hi relíquies; 
la construcció d’una església imponent, amb tots els elements 
imprescindibles dels santuaris pelegrinals, i les representacions 
iconogràfiques que s’han conservat de les portalades que es van 
realitzar en el temple de Sant Pere de Rodes, entre altres indicis, 
esdevenen arguments per relacionar l’abadia de Rodes amb els 
moviments devocionals de l’edat mitjana. 

Mapa dels comtats d’Empúries, Peralada i Rosselló al segle x.
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1. UNA ESGLÉSIA DE PELEGRINATGE

Sens dubte, l’espai més impressionant que trobem dins 

el monestir de Sant Pere de Rodes és la seva església. Es 

tracta d’un edifici espectacular en molts sentits, sobretot 

si pensem en la seva antiguitat. Es començà a construir a 

final del segle x i es finalitzà a mitjan segle xi, és un edifici 

romànic d’extraordinàries dimensions en el qual es mostren 

les principals característiques dels temples de pelegrinatge 

medieval. 

Cap al final del segle x és el moment en el qual sembla que po-
dem situar l’inici de la construcció de la nova església de l’abadia 
de Sant Pere de Rodes, un projecte que es va definir dins el marc 
de l’abadiat d’Hildesind i que va preveure un edifici de grans di-
mensions, excepcionalment decorat i que gaudís de les caracte-
rístiques habituals dels principals santuaris de pelegrinatge de 
l’època, com serien les naus laterals, el deambulatori o la cripta. 

El més destacable de l’edifici de l’església de Rodes és el sistema 
constructiu utilitzat en la nau central: la volta de canó, situada a 
16 metres d’alçada, és sostinguda per un poderós sistema de pilars 
i columnes que esdevé l’element més singular de la seva arquitec-
tura. La decoració dels capitells de les columnes de la nau és d’es-
til corinti i la dels capitells dels arcs formers és d’entrellaços. Les 
naus laterals, amb volta de quart de canó, actuen de contraforts 
per sostenir la nau central i els seus passadissos desemboquen di-

Capitells de l’església.



32 Doble ordre de columnes i capitells 
Sant Pere de Rodes es considera un edifici únic dins l’art romànic so-
bretot per la utilització del sistema de pilars i dobles columnes a la part 
més oriental de la seva nau central, concretament en l’espai que hauria 
estat destinat als monjos del cenobi. En el món carolingi no hi ha edi-
ficis similars i, per aquest motiu, podem pensar que els constructors 
del temple de Sant Pere de Rodes cercaren inspiració en els edificis 
clàssics de la ciutat de Roma, a la qual sabem que hi viatjaven sovint 
nobles, bisbes i monjos del país com a consequència de les bones re-
lacions entre els monestirs catalans i la Santa Seu. 

rectament a la girola de l’absis principal. La capçalera és formada 
per tres absis de planta semicircular: l’absis central presenta dos 
deambulatoris superposats i una cripta subterrània, estructures 
totes elles directament lligades amb el fenomen del pelegrinatge 
medieval. També es poden relacionar amb el pelegrinatge la in-
corporació posterior d’altres elements com serien el reconditori 
o dipòsit de relíquies, al centre del presbiteri; la construcció de la 
galilea, una sala adossada a l’accés occidental de l’església, bastida 
poc després de la finalització del temple. Al marge de l’església, 
però també en relació amb el lloc de pelegrinatge que fou Sant 
Pere, cal esmentar l’edificació d’una hostatgeria o hospital de pele-
grins uns metres a ponent del monestir. 

Durant la segona meitat del segle xi, abans de la finalització de les 
obres, es va produir un canvi en el projecte constructiu del tem-
ple que podem relacionar amb una previsió d’increment del pe-
legrinatge. Aquest canvi va consistir a eliminar els carreus i les 
columnes interiors dels quatre pilars del sector de ponent, els més 
propers a l’entrada de l’església. Aquesta reforma es pot interpre-
tar, d’entrada, per la intenció de diferenciar clarament dos espais 
dins la nau, el reservat als monjos i el reservat als laics. Així, al 
sector on es troben els quatre pilars més orientals, que seria l’es-
pai on se situava el cor dels monjos de la comunitat, hi trobem 
columnes preciosament decorades amb capitells corintis que ocu-
pen una part de l’interior de la nau. En el sector occidental sembla 
que, en un inici, també s’havia previst d’incloure en els pilars un 
vessant interior que penetrés dins la nau, amb columnes i que 
contin gués els mateixos capitells corintis que en el sector oriental,  
però el projecte es va modificar, i es va optar per suprimir-los. 
Aquesta decisió marcava la divisió dels dos espais, però, a més, 
aconseguia ampliar la zona destinada als fidels laics. 
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Abans de finalitzar la gran obra del temple, durant la segona meitat del 
segle xi, es va produir un canvi en el projecte constructiu, es va decidir 
prescindir dels quatre pilars interiors previstos en un principi, a fi que 
l’es pai destinat als fidels i als pelegrins resultés més ampli. 
 El canvi de projecte constructiu degué realitzar-se d’una manera 
prou precipitada, ja que els capitells que havien de formar part dels 
pilars que es va decidir suprimir, ja eren esculpits i foren reaprofitats 
col·lo cant-los en els quatre extrems de la nau central. 

Altar principal i deambulatoris 
El deambulatori o girola és un passadís que permetia als devots que 
visitaven l’església fer tota la volta a l’altar major, al centre del qual hi 
havia el reconditori o dipòsit de relíquies. El deambulatori superior que 
trobem a l’església de Sant Pere de Rodes era un espai reservat exclusi-
vament als monjos de la comunitat. Aquest deambulatori connectava 
dues capelles, una de les quals avui ha desaparegut. La capella avui 
existent era dedicada a l’arcàngel Sant Miquel, una advocació molt re-
lacionada amb el pelegrinatge ja que, d’una banda, és considerat pro-
tector dels viatgers, i de l’altra, també compta amb un lloc de pelegri-
natge italià que fou molt freqüentat per pelegrins catalans en l’època 
medieval: Sant Miquel de Monte Gargano.



34 La cripta
La cripta de l’església de Sant Pere de Rodes fou construïda 
aprofitant el mur exterior de l’absis de l’església preexistent. 
Es troba situada sota l’absis central i la seva planta anul·lar, 
amb un accés per cada banda del presbiteri, recorda l’estruc-
tura d’un deambulatori. L’espai de la cripta en els santuaris 
pelegrinals es troba molt relacionat amb el culte a les relí-
quies des que l’any 787, en el II concili de Nicea, s’establí 
que sota l’altar seria el lloc idoni per dipositar-hi les restes 
dels sants. 

La galilea
L’espai de la galilea és un ele-
ment clau en els grans santu-
aris de pelegrinació cristiana. 
La galilea és l’avantsala del 
temple, és un lloc d’enterra-
ment privilegiat situat a po-
nent de l’església, el punt on 
cada dia mor el sol per renéi-
xer l’endemà per l’extrem de 
llevant, on se situa la capça-
lera. Sovint, la galilea era un 
lloc on els pelegrins podien 
passar-hi la nit per tal d’im-
pregnar-se de la màgia de la 
mort i la resurrecció que sim-
bolitza l’estructura del tem-
ple sagrat. A banda d’aquest 
simbolisme, la ubicació de la 
galilea esdevé iniciàtica per-
què és el lloc immediatament 
precedent a l’entrada al tem-
ple. Per tot això, la façana del 
temple de pelegrinatge és un 
lloc clau per emetre missat-
ges que interessa fer arribar 
als devots i penitents.
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Les naus laterals de l’església de Sant Pere de Rodes tenen una im-
portant funció arquitectònica ja que actuen com a contraforts que aju-
den a sostenir el pes de la nau central. Però també tenien una funció 
important al servei dels pelegrins que visitaven el monestir, els quals 
utilitzaven les naus laterals com a via per accedir al deambulatori i a 
la cripta de l’església, des dels quals es podien venerar les relíquies 
custodiades dins el reconditori.

L’hospital de pelegrins
L’edifici de l’hospital es troba situat a pocs metres a ponent de la porta 
d’accés al monestir. Es tracta d’un edifici datat al segle xi, de planta rec-
tangular que tenia dos pisos i feia la funció d’alberg per als pelegrins 
que visitaven el monestir. 
 L’hospitalitat monàstica era considerada una obra de fe que apa-
reix descrita a la regla benedictina i era corrent que a l’exterior dels 
recintes monàstics hi hagués un edifici destinat a l’acollida de pobres 
i pelegrins. Dins les comunitats benedictines solia haver-hi el càrrec 
de monjo hospitaler, l’encarregat de l’administració d’aquest servei 
assistencial. En el cas de la comunitat de Sant Pere de Rodes, sabem 
que, com a mínim des de l’any 1221, en el qual hem trobat esmentat 
documentalment el monjo hospitaler Bernat d’Avinyó i fins al final de 
la seva història, sempre hi hagué al monestir un encarregat de l’allot-
jament dels pelegrins. 



36 Totes aquestes construccions i reformes, sumades al prestigi que 
la tradició pelegrinal havia atorgat a l’abadia de Sant Pere de Ro-
des, tradicionalment s’han relacionat amb una butlla que el papa 
Urbà  II va concedir a l’abadia de Sant Pere de Rodes, en la qual 
s’atorgava el privilegi de poder celebrar l’Any Sant al monestir. 
L’autenticitat d’aquesta butlla sempre ha estat discutida, i no sense 
motiu, ja que les darreres investigacions realitzades sobre aquest 
document apunten cap a una falsificació que es va realitzar al se-
gle xiv, tal com podrem veure en el capítol que hi hem dedicat en 
aquesta obra. Malgrat això, podem sospitar que les relacions entre 
l’abadia i el papat eren immillorables durant la segona meitat del 
segle xi, i és molt possible que en aquesta època Sant Pere de Ro-
des pogués haver rebut, si bé no una butlla per poder celebrar ju-
bileus, algun tipus de privilegi que li conferís beneficis com a lloc 
de pelegrinatge i que motivés una sèrie de reformes de millora i 
d’ampliació destinades a rebre una major afluència de pelegrins. 
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2. EL TRESOR DE RELÍQUIES

El mes de novembre de l’any 1810, durant una de les 

múltiples espoliacions que va patir el monestir un cop 

abandonat, uns jornalers que treballaven per a l’hisendat 

Antoni Buscató de la Selva de Mar van descobrir en un 

mur de la banda de migdia de l’altar major de l’església, 

una caixa de fusta que contenia diversos objectes litúrgics 

i algunes relíquies. L’antiguitat dels objectes apareguts en 

la troballa, un veritable tresor de relíquies, els converteixen 

en els elements que demostren l’existència de pelegrinatge a 

Sant Pere de Rodes des d’època altmedieval. 

En una carta de l’any 1826, escrita pel marquès de Capmany, es 
descriu així la troballa del tresor de relíquies: 

“En una iglesia antigua y derruida por casualidad derruyendo la pa-
recilla que por el lado de la epístola sostenía la mesa del altar mayor, 
se halló dentro de la tal pared una caja de madera, de largo cosa 
de palmo y medio y de ancho, cosa de cinco cuartos y de elevación 
igualmente, forrada de lo interior y exterior de tafetán perdido el 
color, cerrada con una llavecita.

 Dentro de aquella muchos huesitos, con cajita también, dos pa-
ñuelitos de seda, dentro de los cuales había también huesos de ma-
yor tamaño, conservando el color los pañuelos y dentro de la misma 
caja, cubriéndolo todo una madera forrada de plata (...)

 De rótulos para saber de qué santos eran las reliquias no hay en la 
otra más que dos. Porque si bien se ven a los papelitos, pero la letra 
y todo el papel es quasi consumido. Los únicos que se pueden leer 
son: uno de san Frústulo y otro de san Ferruelo obispo, notando su 
festividad el día 10 de noviembre. 

 Díjome el sujeto que cuando se halló había varios que con los gol-
pes de martillo a la pared del arca se desquició, y que siendo gente 
ordinaria al encontrarlo todo fue por la curiosidad revuelto y que con 
esto no es de admirar que se estropease todo, y que él, acudiendo 
allí desde el momento del aviso, por ser los jornaleros suyos, procuró 
recogerlo todo del modo que pudo. Y que así lo conserva unida al 
arca con sus cordeles del modo que ha podido hacerlo por ser mucho 
consumida.

 Dentro de ella, entre otras de las cosas, hay una cruz de oja de 
lata, y tres porciones de sangre presa. Todo ello será cosa muy anti-
gua.”

font: Ramonet (1987)



38 La caixa-reliquiari i les peces que contenia, un cop descobertes, 
van passar al domicili d’Antoni Buscató, on restaren fins que el 
1850 el bisbe de Girona va ordenar que fossin posades en un al-
tar o capella de la parròquia de la Selva de Mar. A partir d’aquest 
trasllat les peces foren estudiades, fotografiades i publicades per 
diversos autors i, fins i tot, una d’elles fou exhibida a l’Exposició 
Internacional del 1929. 

Amb l’esclat de la Guerra Civil, i a causa de la inestabilitat que 
patia el país l’any 1936, l’arqueta i les relíquies es van traslladar a 
Girona, com a mesura de seguretat, per ingressar al Museu Dio-
cesà. Però durant aquest trasllat, es van perdre per sempre més al-
gunes peces, concretament tres lipsanoteques de fusta, cinc frag-
ments de teixits, dos pergamins i diverses relíquies. Finalment, 
l’any 1979, sense deixar de ser propietat del Museu Diocesà, les 
peces conservades van passar al nou Museu d’Art de Girona, on es 
troben exposades actualment. 

Per les excavacions arqueològiques que es van realitzar a la zona 
del presbiteri de l’església de Sant Pere de Rodes durant els anys 
90 del segle  xx, se sap que el mur on es van trobar les relíquies 
va ser construït en algun moment dels segles xiv i xv, durant una 
remodelació del presbiteri, per tant, l’arqueta degué ser aparedada 
en el moment de construcció d’aquests murs. 

Les peces del tresor de relíquies

De l’estudi realitzat sobre l’arqueta i el seu contingut per Imma-
culada Lorés, podem concloure que el conjunt es va anar formant 
durant els segles ix i x, amb peces de diversa procedència. I podem 
pensar que possiblement les relíquies anaren essent aportades per 

pelegrins que volgueren donar-les com a ofrena al tresor del mo-
nestir de Sant Pere de Rodes.

L’arqueta (s. x)
És la caixa que contenia totes les peces que conformaven el tresor 
descobert. Es tracta d’una peça rectangular de 16 x 25 x 15,5 cm, 
composta d’un seguit de tauletes de fusta (de roure o faig), plaques 
d’os i diversos aplics de bronze. Segons els testimonis oculars que 
van descriure la caixa on eren dipositades les relíquies, aquesta 
anava folrada per dins de tela de color vermell. Tipològica ment  
és comparable a diversos exemples d’arquetes musulmanes que es  
conserven a Girona, tot i que per la decoració que presenta, no 
necessàriament havia de procedir d’un taller àrab, també hauria 
pogut ser realitzada en un centre cristià del nord peninsular co-
neixedor dels productes musulmans; no podem descartar, doncs, 
una possible procedència catalana. 

L’altar portàtil (s. ix-x)
Es tracta de la peça més impres-
sionant del conjunt i d’un exem-
plar únic dins l’àmbit català de 
l’alta edat mitjana. Consisteix en 
un bloc de fusta, de 22  x  14  x  2 
cm, amb una cavitat central on 
es disposa la pedra d’altar pròpia-
ment dita, de pissarra llisa i amb 
les vores llimades per tal d’encai-
xar perfectament al suport, tot 
fent de tap a l’espai interior des-
tinat a custodiar-hi relíquies. La 
fusta es recobreix de tres làmines 



39d’argent amb relleus repussats. La peça es troba totalment decora-
da, a l’anvers hi ha la figura de Crist envoltat d’àngels, i s’hi pot llegir 
una inscripció realitzada amb lletres de diferent mida i orientació: 
“Hic virtus tonantis exaudit pie orantem. Merita sanctorum possunt 

adiuvari orantem”, o sigui “Aquí la virtut del Tonant (Déu). Els mè-
rits dels sants poden ajudar el que resa”. Al revers de la peça apareix 
la figura de Sant Joan evangelista i la inscripció abreviada del seu 
nom, i també, la inscripció de “Iosue et Elimburga fieri iusserunt”, o 
sigui “Josuè i Elimburga em van manar fer”, referint-se als donants 
de la peça.

La creu pectoral (s. vi-viii)
Es tracta d’una creu de bron-
ze, de 10,3 x 5,5 x 1,3 cm, com-
posta de dues peces articulades 
que deixen entre elles un espai 
intern destinat a contenir una 
relíquia, nor-
malment de la 
Vera Creu. Eren 
peces molt cor-
rents entre els 
segles  vi i xiii 
i solien ser ad-
quirides pels pelegrins en els 
grans centres de pelegrinatge, 
sobretot els de Ter ra Santa. Pel 
que fa a la tipologia a la qual 
pertany el de Sant Pere de Ro-
des, fins al moment se’n conei-
xen cinc d’idèntics. 

Crismera (s. xi)
Es tracta d’un recipient per contenir Sanctum Chrisma, o sigui 
Sants Olis, tot i que en ocasions podia servir per contenir altres 
tipus de relíquies. La peça fa 7 cm d’alçada per 2,9 cm de diàmetre 
i 9  cm de circumferència. Com l’altar portàtil, és també d’argent 
repussat. 

Vel de seda (s. xi)
És una peça de seda de 135/137 cm d’alçada màxima i 100 de mí-
nima x 101,5 cm d’amplada. Consta de quatre parts cosides entre 
elles i el color del teixit, en origen, era groc pàl·lid, però avui és 
marronós. Per la seva forma s’ha dit que hauria pogut tractar-se 
d’un estendard, però, per la seva finor i fragilitat, funcionalment 
havia de tractar-se d’un vel o drap de seda. Pel que fa al seu origen 
i datació, s’ha plantejat la probable procedència hispanoàrab. 

Les peces perdudes
Algunes de les peces que contenia l’arqueta van desaparèixer l’any 
1936 durant el trasllat des de la Selva de Mar a Girona, malgrat que 
algunes d’elles ja havien estat estudiades i fotografiades per alguns 
autors, gràcies als quals hem pogut conèixer-ne alguns detalls. 

Entre les peces perdudes hi havia tres lipsanoteques, petits reci-
pients per guardar relíquies; una era de fusta i tenia forma de bar-
ril, l’altra tenia forma de gerro i semblava feta de jaspi o alabastre, 
i la tercera era una caixeta rectangular d’àlber de 9 x 4,4 x 2,6 cm, 
amb una cavitat per a les relíquies feta en un dels dos costats llargs 
de les vores. Aquesta darrera tenia restes de cera vermella i una 
inscripció en lletra negra que deia: De ligno domini Sancti Pelagii, 

en al·lusió a les relíquies que contenia. Les tres peces van poder 
ser fotografiades per Josep Gudiol, anys abans de desaparèixer. 
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Il·lustració dels tres reliquiaris perduts a partir de la fotografia de Josep Gudiol

També es van perdre cinc fragments de teixits, quatre d’ells de 
seda de diferents colors: un de color rosa amb decoració en blanc; 
un altre de color blau decorat amb un ocell, un cercle amb greca i 
un motiu cruciforme en groc i vermell, i els tres restants de color 
porpra, decorats amb una mena d’estels dins de quadrats en blau 
i vermell. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pel que fa als motius de l’ocultació de les relíquies, les quals foren 
aparedades sense possibilitat d’extracció, a la zona del presbiteri 
de l’església, és molt possible que, tal com apunta Imma Lorés, el 
clima d’inseguretat que es va viure al cenobi durant els segles xv 
i xvi impulsés els monjos d’aquells moments a protegir aquestes 
peces per tal que no fossin profanades. Fos quin fos el motiu de 
l’ocultació de les relíquies, el seu record es va perdre en la memò-
ria de l’abadia, perquè els darrers monjos que l’habitaren fins a 
final del segle xviii, si haguessin sabut que existia, de ben segur no 
haurien dubtat d’endur-se’l cap al nou cenobi de Vila-sacra. 
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3. EL MISSATGE DE LES PORTALADES  
 DE L’ESGLÉSIA 

Avui dia la façana de l’església de Sant Pere de Rodes, 

situada a l’extrem de ponent de l’edifici i dins l’espai  

de la galilea, es troba pràcticament despullada de les 

escultures que la decoraven. Un excel·lent estudi realitzat 

per Jaume Barrachina a final del segle xx, va fonamentar 

la hipòtesi que a Sant Pere de Rodes hi haguessin hagut 

tres portalades romàniques successives i va plantejar detalls 

del programa iconogràfic que il·lustrava les dues darreres, 

dins les quals apareixien passatges bíblics que contenien 

missatges dirigits directament als pelegrins que visitaven 

l’abadia. 

El relleu d’Eliezer i Rebeca

De la portalada que es va esculpir a l’església de Sant Pere de Ro-
des a l’entorn de l’any 1100, se n’ha conservat una única resta his-
toriada que representa una escena que ha estat interpretada com 
el primer pelegrinatge de la Bíblia. Aquesta peça fou descoberta 

l’any 1959 per Joan Ainaud de Lasarte, el qual va adonar-se que a la 
part del darrere de la famosa Vocació de Sant Pere, procedent de la 
portalada del Mestre de Cabestany del monestir de Sant Pere de 
Rodes, hi havia restes evidents d’un relleu escultòric més antic. 
Anys més tard, Jaume Barrachina va identificar l’escena del dar-
rere de la Vocació com el passatge veterotestamentari d’Eliezer i 
Rebeca (Gen, 24) en el qual s’interpreta la realització del primer 
pelegrinatge de la Bíblia. 

Segons Jaume Barrachina, aquest relleu, avui conservat al Museu 
Marès, hauria format part de la segona de les tres portalades que 
va tenir l’entrada principal de l’església de Sant Pere de Rodes, la 
qual s’hauria realitzat al voltant de l’any 1100. Segons les hipòtesis 
d’aquest autor, aquesta portalada anterior a la del Mestre de Ca-
bestany hauria tingut dos timpans o bé una llinda, i l’escena refe-

rent al pelegrinatge 
bíblic hauria ocupat 
un lloc clarament 
preferent.    

Perfilat reconstructiu 
del relleu.  
Dibuix: J.A. Adell i  
J. Barrachina



42 No es coneix cap altra representació d’aquest episodi veterotesta-
mentari en una portalada romànica. Tampoc en el camí de Sant 
Jaume es localitza cap representació iconogràfica que al·ludeixi 
directament al tema de la pelegrinació en si, exceptuant els ca-
sos en què apareix Sant Jaume vestit de pelegrí. La representació 
d’aquest passatge de l’Antic Testament es podria relacionar fins i 
tot amb el nou concepte de pelegrinatge penitencial que fou intro-
duït amb la promulgació de la primera croada, l’any 1095 al concili 
de Clermont, per part del papa Urbà  II. En definitiva, es tracta 
d’una idea original que, potser, tal com apunta Jaume Bar rachina, 
va sorgir del mateix monestir de Sant Pere de Rodes, on potser un 
monjo suficientment il·lustrat es va encarregar d’idear un motiu 
iconogràfic idoni per a la portalada. 

Els miracles de la portalada del Mestre de Cabestany

Per a Sant Pere de Rodes, el segle  xii constitueix un moment his-
tòric d’esplendor, com demostra la gran quantitat de confirma-
cions papals i donacions nobiliàries que el monestir va rebre en 
aquella època. Aquesta bonança econòmica i política es traduí en 
la realització de reformes, millores i ampliacions en el monestir, 
entre les quals destaca la realització de la impressionant portalada 
del Mestre de Cabestany, que contenia un ampli missatge icono-
gràfic destinat a atreure i a satisfer els pelegrins. 

En l’ampli estudi referent a les diferents portalades de l’església de 
Sant Pere de Rodes, Jaume Barrachina va establir que la realitzada 
pel taller del Mestre de Cabestany s’hauria pogut finalitzar l’any 
1163, any que hauria coincidit amb la celebració del jubileu. Tot i 
que les darreres descobertes documentals sobre els anys sants que 
presentem en el capítol tercer d’aquesta obra, tendeixen a descar-

El passatge bíblic d’Eliezer i Rebeca

En la narració d’aquest passatge del Gènesi, Abraham vol casar el 
seu fill Isaac i demana a Eliezer, el seu servent més antic i de més 
confiança, que li cerqui una dona per muller. Però li fa jurar que no 
casarà Isaac amb una filla de cananeu, sinó que anirà fins a la terra 
dels seus avantpassats a cercar una dona del mateix llinatge d’Abra-
ham. El criat demana al seu senyor que el futur espòs l’acompanyi 
en la recerca de la dona, però Abraham li ho nega: ha de fer el viatge 
tot sol i Déu ja li enviarà un àngel per guiar-lo. Abraham també pro-
met al seu servent que, en cas que la dona no accepti de tornar amb 
ell, Eliezer quedarà igualment alliberat del seu jurament.

Eliezer arriba als afores de la ciutat de Najor i s’atura al lloc on hi ha 
la font on les dones van a buscar aigua. Així, demana a Déu que li 
assenyali la noia escollida, de manera que quan ell li demani aigua, 
li’n doni a ell i també s’ofereixi per omplir els abeuradors dels seus 
camells. Llavors apareix Rebeca, filla del germà d’Abraham, la qual 
en escoltar la petició d’Eliezer, accedeix a donar-li aigua i també 
s’ofereix generosament a donar-ne als seus camells. El criat, merave-
llat, li dóna un anell i dos braçalets d’or i li prega que l’acompanyi a 
casa dels seus pares. La família de la noia, assabentada de com ha-
via ocorregut la trobada, accepta que se l’endugui per casar-la amb 
Isaac, perquè tot ha estat designi de Javè. (Gen. 24, 1-54) 

Aquest passatge es pot interpretar com la primera pelegrinació 
de la Bíblia perquè, per primer cop, hi apareix un home que per 
manament del seu senyor realitza un viatge sota el jurament de 
concloure’l. Durant el viatge serà guiat per un àngel que Déu li 
enviarà, i en el cas que, un cop arribat al seu destí, no aconseguís 
complir l’encàrrec del seu amo, el servent quedarà lliure del jura-
ment contret, tan sols pel fet d’haver obeït el seu senyor i haver 
realitzat el viatge. 



43tar que els anys sants de Sant Pere de Rodes es poguessin celebrar 
al segle  xii, segurament la finalització de la portalada del Mestre 
de Cabestany es trobaria situada en una cronologia aproximada a 
la data proposada per Barrachina. 

El mateix autor va fer una reconstrucció ideal del programa icono-
gràfic de la portalada, basant-se en fragments localitzats o cone-
guts, i va arribar a la conclusió que se centrava en la figura de Crist 
i que moltes de les escenes feien referència a episodis evangèlics. 
Així, entre els relleus escultòrics de la portalada del Mestre de 
Cabestany apareixien clares referències als miracles curatius que 
Crist realitzà en el Nou Testament. 

Les curacions miraculoses realitzades per Crist, situades en una 
portalada d’un santuari com era en aquell moment l’abadia de 
Sant Pere de Rodes, no deixen de ser una mostra exemplificadora 
de la capacitat curativa del pelegrinatge, de l’oració i també possi-
blement una manera de promocionar les pròpies relíquies del mo-
nestir, moltes de les quals procedien directament de la figura de 
Crist. No tenim documentació suficient per saber quines relíquies 
custodiava el monestir al segle xii però consta, en un inventari del 
segle  xv, que en el reconditori del monestir hi havia diverses re-
líquies atribuïdes a Jesucrist, entre les quals destacaven les sangs 
procedents de la santa imatge, de la Creu, del Sant Sepulcre i del 
Sant Sudari, entre altres com podien ser una pedra de la columna 
on Crist fou lligat i fuetejat, la pedra que utilitzà per pujar a la 
burra el dia del Ram o bé la terra roja que trepitjava Nostre Senyor 
quan va pronunciar les paraules Pax Vobis. 

De les peces localitzades per Jaume Barrachina com a procedents 
de la portalada del Mestre de Cabestany, destaquen les referents 

a episodis evangèlics en els quals es representen els miracles de 
Crist:

Miracle de la curació de la mà seca
Aquest relleu ingressà l’any 1979 al 
Museu Marès de Barcelona, procedent 
d’una col·lecció privada del Port de 
la Selva. En opinió de Barrachina, es 
tracta del guariment de l’home de la 
mà seca. El passatge apareix citat en 
l’evangeli de Marc (3,1-5) i també en 
el de Lluc (6, 6-11); s’hi relata com un 
dia que Jesús va anar a la sinagoga, hi va 
trobar un home que tenia la mà atrofiada 
i la hi va curar, però aquest fet va provocar 
les crítiques dels fariseus, que l’acusaren de 
curar en dissabte.

 

Miracle de la resurrecció de Llàtzer
Aquesta peça, actualment desapareguda, és coneguda gràcies a 
una fotografia que va fer Joan Subias l’any 1939, a casa d’un an-
tiquari de Figueres. Es tracta d’una peça de marbre, de mig me-
tre d’ample, que representa un personatge jaient. Joan Subias 
interpretà que es tractava d’un infant de bolquers, interpretació 
que es podria relacionar amb l’episodi evangèlic del guariment 
de la nena endimoniada (Marc 7, 24-30). Barrachina, en canvi, 
es va decantar per la interpretació del personatge de Llàtzer en 
el sepulcre, en el moment de la seva resurrecció, quan encara 
du la mortalla, però ja li han tret el sudari de la cara. El passatge 

Relleu fragmentari conservat al Museu Marès. 



44 evangèlic es troba a Joan (11, 21-44), i en ell es relata com Jesu-
crist, compadit pels plors de la germana del difunt Llàtzer, li 
demana que confiï en ell perquè li tornarà la vida. I així, després 
de quatre dies de la defunció, Crist fa que Llàtzer retorni a la 
vida. 

Foto de Joan Subias en una botiga d’antiguitats de Figueres el 1939. La peça 
actualment és il·localitzada. 

Miracle de les noces de Canà
En una fotografia de peces procedents del monestir de Sant Pere 
de Rodes, avui desaparegudes, Jaume Barrachina va localitzar fins 
a cinc copes agafades amb les dues mans d’una mateixa persona, 
mentre que per la base són subjectades per una altra mà. Seguint 
el mateix autor, es tractaria d’una sèrie de personatges que tenen 
les seves copes agafades amb les dues mans, i les entreguen a un 
altre que està per sota d’ells i que les agafa per la base amb una 
sola mà. També hi ha la possibilitat inversa, que uns les donin per 
sota i uns altres les rebin amb les dues mans. 

Per aquesta disposició, i després de relacionar-ho amb escenes de 
l’evangeliari de Cuixà i de la Bíblia de Ripoll, Barrachina va identi-
ficar els fragments avui desapareguts que apareixen a la fotografia 
com a part de l’escena del miracle de les noces de Canà.

Fragments d’escultures espoliades de Sant Pere de Rodes, actualment 
desaparegudes. AM.

Entre diverses cornises conservades en un estat fragmentari, pro-
cedents de la portalada, una du la següent inscripció: [CURANT 
PROCERES FAMULI], “els criats s’ocupen dels senyors”, és possi-
ble que la inscripció identifiqués l’escena de les noces de Canà. 

Recordem que el miracle de les noces de Canà de l’evangeli de 
Joan és el primer miracle que fa Jesucrist. Aquest va assistir amb 
la seva mare a un casament a la població galilea de Canà. Quan es 
va acabar el vi de la festa, la Mare de Déu va demanar al seu fill 
que hi fes alguna cosa i ell ordenà que li duguessin sis gerres de 
pedra on hi havia aigua per rentar-se les mans, i en va transformar 
el contingut en vi. 

Altres escenes
A la resta de l’estudi de Barrachina, es formulen hipòtesis sobre 
l’existència d’altres passatges neotestamentaris que haurien estat 
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vatori i del Sant Sopar, (Joan 13, 1-20), que s’interpreten com a 
símbols de la penitència i del sacrifici, conceptes molt relacionats 
amb el pelegrinatge cristià de l’època. 

Val la pena esmentar també les dues escenes més ben conservades 
procedents de la portalada de Sant Pere de Rodes: la Vocació de 

Sant Pere i l’Agnus Dei, actualment al Museu Marès de Barcelo-
na. La primera representa el moment en el qual Crist ressuscitat 
va nomenar l’apòstol sant Pere com a pare de l’Església (Joan 21, 
1-23), i la segona sintetitza la Passió i el sacrifici de Jesucrist. 

Hipòtesi d’estructura de la portalada del Mestre de Cabestany.  
Dibuix: J.A. Adell i J. Barrachina.
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4. SANT PERE DE RODES I EL PELEGRINATGE  
  A SANT JAUME DE GALÍCIA

En un principi, Sant Pere de Rodes i els altres santuaris 

de Catalunya quedaren al marge de les rutes oficials fins 

a Sant Jaume de Compostel·la, establertes i controlades 

per l’orde de Cluny. Però tot i no trobar-se en el camí de la 

que esdevindria la tercera gran destinació de pelegrinatge 

del cristianisme, continuava essent lloc de pas per als 

pelegrins que es dirigien a les altres dues, Roma i Terra 

Santa, i també continuava essent un objectiu pelegrinal 

per ell mateix gràcies als privilegis rebuts pels pontífexs i a 

l’acumulació de relíquies precioses i excepcionals. Tot i així, 

malgrat la bona estructuració dels quatre camins “oficials” 

a Sant Jaume i el fet que cap d’ells travessés els Pirineus 

per Catalunya, durant els segles xii i xiii la conjunció 

d’una sèrie d’esdeveniments històrics va fer augmentar 

notablement el pas per Catalunya i l’arribada a Sant Pere 

de Rodes de pelegrins jacobeus.

La història del pelegrinatge cristià durant els segles xii i xiii vingué 
marcada per l’increment sense precedents que va viure la devoció 
a Sant Jaume de Galícia. Els orígens del pelegrinatge jacobeu da-
ten del segle ix. La notícia de la troballa de la tomba d’un apòstol, 
per part del bisbe Teodomir, el 25 de juliol de 813, es va estendre 
ràpidament per tot Europa gràcies al suport i l’interès del rei astu-
rià Alfons  II el Cast i el papa Lleó  III. A partir del segle  x i sobre-
tot de la primera meitat del segle xi, començaren a arribar a Sant 
Jaume de Compostel·la pelegrins de tot arreu que s’hi dirigien de 
forma espontània, seguint múltiples camins. 

 

Camins medievals a Sant Jaume de Galícia.
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onal s’anà consolidant al llarg de tot el segle xi, gràcies a l’interès 
dels poderosos abats de l’orde de Cluny i dels pontífexs romans 
per consolidar la frontera cristiana del nord-oest peninsular i per 
sotmetre els monestirs mossàrabs als rituals eclesiàstics que im-
posava la Santa Seu. Així, s’anaren dibuixant quatre grans rutes 
que travessaven el regne de França i els comtats occitans i condu-
ïen els pelegrins compostel·lans fins a la Península Ibèrica, tot 
passant per monestirs i abadies depenents de Cluny. Al llarg del 
tram peninsular del camí va tenir lloc la fundació i la reforma de 
moltes abadies i seus episcopals, en les quals els principals càrrecs 
de la jerarquia eclesiàstica foren ocupats per monjos cluniacencs. 
El primer itinerari escrit, el Codex Calixtí, es va publicar sota l’au-
toria d’un acompanyant del papa cluniacenc Calixt  II. A partir 
d’aquesta guia, l’alta jerarquia eclesiàstica va aconseguir homolo-
gar i controlar tots els camins que anaven a Galícia fent-los passar 
per monestirs i abadies de l’òrbita de Cluny i fent-los convergir en 
un de sol, un cop arribats a la Península Ibèrica. 

Així, la interessada intervenció de l’orde de Cluny va anar creant les 
vies principals que, des del centre d’Europa, conduïen fins a Sant 
Jaume i es va proveir aquestes rutes de tot el necessari per al pelegrí: 
ponts, camins, hospitals i albergs, esglésies… A partir del segle xii, 
els camins que travessaven Europa en direcció a Compostel·la es 
trobaven perfectament estructurats conformant un itinerari únic 
vers la tomba de l’apòstol Sant Jaume, que feia convergir tots els pe-
legrins que venien d’Europa al lloc anomenat Puente de la Reina. 

Cap de les quatre vies principals traçades pels cluniacencs passava 
per Catalunya. D’entrada, l’explicació l’hem de cercar en què la 
majoria dels principals monestirs benedictins catalans ja s’havien 

sotmès a la Santa Seu abans de l’any 1000 i, per tant, van adoptar 
ràpidament els rituals de la litúrgia romana que imposava la refor-
ma gregoriana i que arribaren oficialment als Països Catalans amb 
el concili celebrat a Girona l’any 1068. 

Aquesta situació pogué ser la causa que, com explica Antoni Pla-
devall en Els Monestirs Catalans, la gran abadia de Cluny no tingu-
és mai cap interès especial per a les cases catalanes, mentre que 
la seva influència fou cabdal a les terres castellanes. A Catalunya, 
Cluny tan sols va crear una petita confederació de monestirs al vol-
tant de Sant Pere de Casserres. Tot i així, l’exemple i la pràctica de 
Cluny havia assenyalat que un dels millors mitjans per oposar-se 
a les intromissions dels senyors laics dintre els monestirs i d’evi-
tar la decadència espiritual era la formació de congregacions de 
monestirs. Així, durant la segona meitat del segle  xi, a Catalunya 
hi hagueren nombrosos monestirs que s’uniren temporalment a 
algunes congregacions encapçalades per monestirs occitans, com 
serien Moissac, Sant Víctor de Marsella o Sant Ponç de Tomeres, 
entre d’altres. La majoria d’aquestes unions foren de curta durada 
i mancades de base jurídica, i no es poden veure com una submis-
sió dels monestirs catalans a cases forasteres, sinó que simple-
ment fou una estratègia dels comtes per tal d’evitar les intromissi-
ons laiques als seus grans monestirs. 

D’altra banda, a Catalunya els comtes de Barcelona seguiren una 
política d’entesa amb els musulmans, mantingueren els seus reg-
nes com a protectorats i renunciaren a conquerir els territoris per 
la força, al contrari del que passava en els regnes cristians de la 
resta de la Península. Tal com sustenta Antoni Noguera en el seu 
llibre sobre el pelegrinatge a Catalunya, si els monestirs catalans 
haguessin continuat practicant el ritu mossàrab i no haguessin 
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compostel·lana cap a Catalunya, i aquesta hauria passat per Sant 
Pere de Rodes. 

El camí català a Sant Jaume de Galícia

Fins a mitjan segle xii, el pas del pelegrinatge jacobeu per Cata lu-
nya, a banda de quedar marginat pels qui controlaven els camins 
oficials, també s’havia vist afectat per l’inconvenient d’haver de 
travessar els territoris musulmans de Lleida i Saragossa, situació 
que, sens dubte, va fer desistir molts pelegrins d’utilitzar aquesta 
via durant el segle xi i principi del xii. Però Saragossa fou incorpo-
rada als regnes cristians l’any 1118 i Lleida, el 1149. D’altra banda, 
el comtat de Provença, d’on partia la via Tolosana, va estar lligat al 
comtat de Barcelona des de l’any 1112 i fins a la segona meitat del 
segle xiii, des que Dolça de Provença es va casar a la ciutat d’Arles 
amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer III, al qual va cedir 
tots els seus territoris. La influència d’aquesta situació política en 
el territori d’on partia la via Tolosana a Sant Jaume degué influir 
a potenciar el camí català. A partir d’aquest moment, l’increment 
que experimentarà la via catalana a Galícia explica el prestigi i la 
cada cop més gran concurrència de pelegrins que tindrà el mones-
tir de Santa Maria de Montserrat a partir del segle xii. 

També augmentarà notablement el nombre de pelegrins catalans 
que aniran a Sant Jaume de Galícia. Fins llavors, els catalans pele-
grinaven sobretot a santuaris del nord del país, d’Occitània i també 
a Sant Pere de Roma. Però a partir del segle  xii hi haurà un nota-
ble augment de deixes testamentàries a favor del santuari gallec, de 
fundació d’esglésies sota l’advocació de Sant Jaume i també es veurà 
incrementada la utilització del nom de Jaume com a antropònim.

Però el moment culminant de la utilització del camí català a Sant 
Jaume tindrà lloc a finals del segle  xii i durant bona part del se-
gle xiii, coincidint amb el període en què l’heretgia i la croada al-
bigesa van col·lapsar la via Tolosana, i també, en part, la via Po-
densis. Es van donar diversos casos de nobles d’Urgell, Cerdanya 
i Llenguadoc que van destruir i cremar esglésies. El trànsit de pe-

Els primers romiatges fins a Santa Maria de Montserrat daten de finals del 
segle xi, i el moment àlgid i de consolidació com a santuari de pelegrinació 
se situa a les darreries del segle xii i començament del xiii, coincidint amb el 
gran moment d’utilització de la via catalana a Sant Jaume de Galícia.
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Amb l’increment del pas per Catalunya de pelegrins que es dirigien 
a Compostel·la, es va dedicar un gran nombre d’esglésies a l’apòstol 
Sant Jaume arreu de Catalunya. Un d’aquests exemples fou Sant Jau-

me de Canadal, església del segle xii situada molt a prop del coll de 
Panissars, una de les principals vies per la qual passaven pelegrins 
jacobeus. 

legrins quedà tan afectat que fins i tot l’hospital de Santa Cristina 
de Somport, a Osca, considerat llavors com a unum tribus mundi, 
un dels tres hospitals de pelegrins més importants del món, va ser 
abandonat.

L’amplitud del territori afectat per l’heretgia albigesa i pel conflicte 
bèl·lic de la croada contra els càtars va fer que els pelegrins ha-
guessin de cercar alternatives de pas en els camins més orientals 
de la Península. 

 Sant Jaume de Canadal. La Jonquera.
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solidant com a camí de Sant Jaume. Es van construir hospitals de 
pelegrins, capelles dedicades a Sant Jaume, s’arreglaren camins 
i s’instal·laren comandes d’hospitalers i templers arreu del terri-
tori. Malgrat la importància que Sant Pere de Rodes havia tingut 
com a destinació pelegrinal fins llavors, possiblement la via més 
ràpida que utilitzaven els pelegrins procedents del nord dels Piri-
neus fou la via Augusta, que travessava les muntanyes pel coll de 
Panissars i permetia al pelegrí desviar-se cap a occident en direc-
ció al Ripollès i vers el santuari de Montserrat, cada vegada més 
venerat pels pelegrins jacobeus. Sant Pere de Rodes, situat emmig 
de les escarpades muntanyes del cap de Creus, quedava al marge 
d’aquesta via i es veié obligat a cercar noves estratègies que atra-
guessin l’atenció dels pelegrins que es dirigien a Compostel·la. 
Possiblement fou un intent de captar aquests pelegrins la creació 
d’una llegenda molt semblant a la que explicava la translació de les 
despulles de l’apòstol Sant Jaume fins a Galícia, i que coneixem 
com la llegenda fundacional del monestir de Sant Pere de Rodes. 
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Portada de la Coronica Universal 
del Principat de Cathalunya, 
obra de Jeroni Pujades. BC

5. LA LLEGENDA DE LA FUNDACIÓ DEL  
 MONESTIR DE SANT PERE DE RODES

Un dels principals elements que atorgava prestigi als 

santuaris de pelegrinatge eren els relats de les seves 

fundacions. En el cas de Sant Pere de Rodes, la llegenda 

fundacional es basa en el trasllat des de Roma del cap i 

del braç dret de l’apòstol sant Pere, fins a la muntanya 

de Rodes. En aquesta llegenda hi ha certs aspectes que 

recorden la narració de l’arribada del cos de sant Jaume  

a Galícia. Aquest fet pot fer pensar en una possible 

inspiració de la llegenda de l’abadia de Rodes en la de sant 

Jaume per tal d’atreure pelegrins jacobeus que utilitzaven 

el camí català a Compostel·la durant els segles xii-xiii. 

La llegenda fundacional de 
l’abadia de Sant Pere de Rodes 
ha arribat fins a nosaltres grà-
cies al cronista Jeroni Pujades, 
que l’any 1606 la va transcriu-
re d’una de les còpies que es 
guardaven a l’arxiu del mones-
tir. El text es trobava en un ma-
nuscrit antic escrit en pergamí 
–ex quodam libro pergameneo 

antiquo– titulat Chronica Mo-

nasterii Sancti Petri Rodensis, del 
qual Pujades va fer una còpia 
manus crita que es conserva ac-
tualment a la Biblioteca Nacio-
nal de França. Més endavant, 
en va incloure una traducció en 

la seva gran obra Crónica Universal del Principado de Cataluña, on 
especificà que l’escriptura d’on va copiar la llegenda era inclosa en 
una agrupació de documentació antiga del monestir de Sant Pere 
de Rodes titulat Speculum Sancti Petri Rodensis. 

Jeroni Pujades va alertar que, en el manuscrit d’on va copiar 
la llegenda fundacional, hi havia una gran quantitat de faltes 
d’ortografia i de gramàtica, i ho atribuïa al fet que el text havia es-
tat traslladat repetides vegades a partir d’una còpia més antiga de 
difícil lectura: “En esta copia se trobaran moltes faltes contra llatinitat 

perque ses scrita de copia feta del mateix modo per ser, la scriptura de 

aso mes verdadera molt borrada, las quals faltas lo prudent lector podra 

corregir.” (BNF, Fons Baluze, manuscrit 234). 
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La llegenda s’inicia l’any 608, moment en el qual el papa Bonifaci IV, 
assabentat que els exèrcits babilonis i perses es dirigien cap a Roma 
per tal d’endur-se les relíquies dels apòstols sant Pere i sant Pau, 
entre altres de diversos màrtirs, va convocar un concili per salvar-ne 
les més preuades. En el sínode, els romans estigueren d’acord que el 
cap i el braç dret de sant Pere, els cossos dels màrtirs Concordi, Luci 
i Moderant i una ampolla amb la sang de la santa imatge de Crist 
fossin entregades a tres pietosos clergues, anomenats Feliu, Ponç i 
Epicini, que, juntament amb alguns laics, les durien als territoris de 
la Gàl·lia, on romandrien fins que el perill d’invasió desaparegués. 

Els portadors de les relíquies embarcaren en un vaixell al riu Tíber i, 
un cop al mar, prengueren el rumb a les costes de la Gàl·lia, però la 
intervenció de Déu va fer que el vent fes arribar la nau fins al lloc on 
acaben les muntanyes dels Pirineus, en el port anomenat Armen Ro-
des. Romangueren tres dies al vaixell abans de desembarcar i, quan 
ho feren, trobaren una font d’on begueren aigua viva que els recon-
fortà per pujar fins al cim més enlairat de la muntanya que tenien 
davant, anomenada Verdera. Un cop al cim, quedaren admirats de 
la bellesa del paisatge i dels desnivells i precipicis que hi havia. Quan 
començaren el descens cap a la costa, van trobar una font d’aigua 
nítida davant la qual hi havia una hermosa cova i damunt d’ella, 
un petit altar que havia estat edificat per Sant Pau de Narbona, 
durant els dos o tres anys que visqué en aquestes muntanyes fugint 
de les persecucions dels romans. Dins aquesta cova van traslladar els 
cossos dels sants. 

L’expedició retornà cap a Roma, per tal de, al cap de tres o quatre 
setmanes, tornar a recuperar el seu tresor. Però quan així ho feren 
van ser incapaços de trobar la cova on havien amagat les relíquies, 
pel fet que la vegetació havia crescut enormement, i arbres i espines 
l’havien amagat. Els clergues continuaren buscant la cova durant 

anys, fins que tots van morir sense haver-la trobat, excepte un o dos 
que van tornar a Roma per explicar el que havia passat. 

I a Roma es va difondre durant segles la gesta que manifestava que 
en temps del papa Bonifaci IV i de l’emperador Foques, l’any del 
Senyor de 612, un monestir fou fundat i construït per aquells que hi 
acabaren els seus dies.

A banda de l’afirmació de Joan Badia, que diu que la llegenda ja 
existia al segle xv, no podem saber amb exactitud en quina data es 
va escriure per primera vegada. És un fet comú durant tota l’edat 
mitjana que els centres de pelegrinatge s’atribuïssin una fundació 
gloriosa on es destaqués la presència apostòlica i la intervenció 
divina a l’hora d’escollir el lloc on s’havia de construir el santuari. 
Sovint els mateixos monjos o clergues creaven les llegendes que 
els pelegrins i els fidels s’encarregaven d’enriquir i de difondre. 

Els detalls que incorpora Pujades, en la seva transcripció de la lle-
genda fundacional de Sant Pere de Rodes, a començament del se-
gle xvii, ens diuen que aquesta fou copiada repetides vegades, la qual 
cosa demostraria una vigència continuada del relat com a element 
de legitimació del monestir, com a mínim des de començament de 
l’època moderna. Antoni Pladevall indica que la confecció d’especula 
o resums de documents (recordem que el manuscrit d’on copià Pu-
jades la llegenda era inclòs dins un recull titulat Especula Sancti Petri 

Rodensis) era una pràctica comuna en els segles xv i xvi. 

Tampoc no sabem des de quan existia la llegenda de la funda-
ció, o si aquesta relata un fet mínimament verídic, com intenta 
con firmar Jeroni Pujades a la seva Crónica quan argumenta que 
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La font dels Monjos, també anomenada El Raig, es troba situada sota 
l’hos pital de pelegrins i molt a prop del monestir. Damunt del sortint  
de l’aigua hi ha una inscripció del segle xvi que diu: “Qui biberit hec aqua, 

sitiet iterum”, o sigui, qui begui d’aquesta aigua, tornarà a tenir set, en 
al·lusió a la màxima pronunciada per Jesús al passatge de l’evangeli de 
sant Joan (Jn 4,13).
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algunes qüestions relatives a relíquies de sant Pere, i d’un mones-
tir que fou fundat en el seu honor. 

Algunes de les dades que apareixen a la llegenda sí que podem 
confirmar que foren degudament emmarcades en un determi-
nat moment històric, tal com explica Joan Badia a L’arquitectura 

medieval de l’Empordà, durant el papat de Bonifaci IV (608-615), 
l’emperador bizantí Foca (602-610) hagué de fer front a la inva-
sió del rei persa Cosroes (590-628). Aquest papa també és recor-
dat pel seu interès en la recuperació de restes òssies de màrtirs 
cristians que es trobaven a les catacombes romanes, restes que es 
veneraren en una església consagrada a Santa Maria dels Màrtirs, 
edifici que antigament havia estat el santuari pagà del Panteó.

També és real el nom i el paisatge de la muntanya de la Verdera que 
es descriu a la llegenda, però això s’explica fàcilment pel fet que el 
relat es va gestar, amb tota probabilitat, en el mateix monestir. 

Però, a banda que la llegenda conté elements més o menys reals, hi 
ha detalls que ens fan pensar que es tracta d’una invenció basada 
possiblement en una tradició més antiga i també en el plagi d’una 
de les llegendes més admirades i populars dels segles xii i xiii: la lle-
genda de la translació del cos de l’apòstol sant Jaume fins a Galícia. 

Les llegendes dels trasllats dels apòstols sant Pere  
i sant Jaume

No podem ignorar els paral·lelismes existents entre la llegenda 
de l’arribada de les relíquies de l’apòstol sant Pere a la muntanya 
de la Verdera i la llegenda que explica el trasllat de les relíquies de 

Punta dels Tres Frares (cap de Creus)
Explica la llegenda fundacional de Sant Pere de Rodes que van ser tres 
monjos anomenats Feliu, Ponç i Epicini que l’any 608 van fer arribar re-
líquies de sant Pere apòstol fins a la muntanya de Rodes. Prop del cap 
de Creus existeix un lloc anomenat la Punta dels Tres Frares, on hi ha 
tres roques que afloren sobre el nivell del mar i que, per la seva forma, 
recorden vagament unes caputxes monàstiques. Al llarg dels segles, 
aquest topònim apareix repetidament en els documents de confirmació 
i definició del territori que posseïa el monestir, ja que aquest element 
geogràfic sempre va marcar el límit costaner de les seves possessions. 
Resulta fàcil relacionar els tres monjos de la llegenda amb aquestes 
tres roques que semblen persones amb caputxa, anomenades ja des 
del segle x, Tres Frares. Aquesta relació ja l’apunta Joan Badia com a 
teoria sorgida de la fantasia popular, però, més enllà de la imaginació, 
creiem que és una hipòtesi coherent pensar que l’existència d’aquestes 
roques i d’aquest topònim va poder condicionar el fet que a la llegenda 
fossin tres els monjos portadors de les preuades relíquies que van de-
sembarcar a la costa del cap de Creus. 
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la llegenda del trasllat de les despulles de sant Jaume és de l’any 
806 i la trobem en els afegits al martirologi de Florí de Lyon, text 
que es repeteix en el martirologi d’Adó de 860. En ella s’explica 
que, després del martiri de l’apòstol sant Jaume, les seves relíquies 
foren transportades a Hispània i enterrades als seus confins més 
extrems. A mitjan segle xii va aparèixer l’obra coneguda com a Co-

dex Calixtinus, atribuïda al papa Calixt II, i que avui també mereix 
el nom de Liber Sancti Iacobi. L’obra consta de cinc parts, la tercera 
de les quals, la Translatio Sancti Iacobi, conté dues versions del 
viatge del cos de sant Jaume fins a Galícia: una de mitjan segle xi 
i l’altra de mitjan segle xii. 

La versió del segle  xi correspon a una carta apòcrifa del papa 
Lleó  III (795-816), i explica que, després del martiri de sant Jau-
me, els seus deixebles transportaren el cos fins al port de Jaffa 
(Tel-Aviv). La providència els atorgà una nau amb la qual van na-
vegar fins a Iria Flavia (Padrón), on van desembarcar. Des d’allà 
van anar al poble de Libre Don, a vuit milles romanes terra endins, 
on hi havia un ídol pagà venerat per la gent del poble i també una 
cripta que els va semblar el lloc adequat per deixar les despulles 
de l’apòstol, així que van decidir destruir l’ídol pagà i excavar una 
cambra funerària per enterrar-hi sant Jaume. Al cap d’un temps, 
després d’haver convertit la població al cristianisme, tots els deixe-
bles anaren a predicar pel país, excepte Teodor i Atanasi que es van 
quedar a guardar el cos de l’apòstol fins que van morir. 

L’altra versió de la llegenda, la que avui s’entén com a definitiva 
i que fou redactada al segle xii, va bastir el relat amb detalls més 
elaborats. Especifica que eren set els deixebles que realitzaren la 
translatio i que el viatge va durar set dies des de Jerusalem fins 

a Galícia. Inclouen a la narració el personatge de la reina Lupa, 
que posa tots els entrebancs que pot als deixebles de sant Jaume, 
però que acabarà convertint-se al cristianisme i afavorint-los. Aca-
ba aquesta versió de la llegenda amb l’enterrament de sant Jaume 
al Monte Sacro, on també hi restaran tres deixebles fins a la mort 
per tal de guardar-lo, mentre els altres quatre aniran a predicar la 
paraula de Crist. 

La semblança entre les dues llegendes és un fet evident i els nom-
brosos punts que tenen en comú les dues històries van més enllà 
de ser pura coincidència: el trasllat del cos mort d’un apòstol; el 
desplaçament en barca; la presència dels deixebles; el desembarca-
ment a la costa; l’existència d’un altar damunt una cova i el fet que 
alguns dels autors del trasllat restin al costat del cos de l’apòstol 
fins a morir mentre els altres van a escampar la notícia, demos-
tren que entre les dues llegendes hi ha alguna mena de connexió. 
I aquest fet comporta que una de les llegendes va ser elaborada a 
partir de l’existència i del coneixement de l’altra. En aquest cas, el 
fet que la llegenda del trasllat de la tomba de l’apòstol Jaume ha-
gués estat precedida per altres llegendes més antigues que explica-
ven el seu pas per Hispània com a evangelitzador, fa més plausible 
que tingui una major antiguitat que no pas la de Rodes. 

Durant l’edat mitjana el plagi de llegendes hagiogràfiques era un 
fet comú i gens mal vist entre els santuaris peregrinals. Es trac-
tava d’atribuir-se com a pròpia una llegenda fundacional o una 
vida de sant que tenia èxit en un altre lloc, sense cap mena de 
pudor. Aquest fou el cas de molts santuaris i hagiografies d’arreu 
d’Europa; no és estrany, doncs, que davant l’amenaça del fervor 
creixent que generava el cos de sant Jaume de Galícia, i dels milers 
de pelegrins que, cercant les vies més directes per anar fins a l’altre 
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Pere de Rodes, la creació d’un reclam similar al de Compostel·la 
fos una solució per aprofitar l’augment de peregrinació jacobea 
que travessava els Pirineus per Catalunya entre els segles  xii i xv 
i, així, intentar captar pelegrins que es disposaven a seguir la via 
Catalana o fins i tot la Tolosana, fins a Sant Jaume de Galícia.
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III. LA CELEBRACIÓ DE L’ANY SANT  
AL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES 

Un dels períodes en el qual es troba més ben documentat 

el pelegrinatge i la celebració dels anys sants a Sant Pere 

de Rodes són els segles xiv i xv. La documentació que hi 

fa referència l’hem localitzada majoritàriament a l’Arxiu 

Diocesà de Girona, on es poden trobar còpies i trasllats de 

documents que existien a l’avui pràcticament desaparegut 

arxiu del monestir de Rodes i també instruments emesos 

pel bisbat amb relació a la celebració dels jubileus de Sant 

Pere de Rodes. L’estudi i l’anàlisi d’aquesta documentació 

ajuden a entendre fins a quin punt repercutien els jubileus 

de Sant Pere i el seu pelegrinatge dins l’àmbit del mateix 

monestir, de la seva rodalia i del conjunt de territoris de 

la diòcesi gironina. També reflecteixen els esforços i les 

estratègies que es realitzaren des del monestir per tal de  

no perdre la seva condició privilegiada com a santuari  

de pelegrinatge dins el món religiós de l’època.

1. LA BUTLLA D’URBÀ II

L’origen de la celebració dels jubileus es troba en una butlla pon-
tifícia suposadament concedida pel papa Urbà  II (1088-1099) al 
monestir de Sant Pere de Rodes, durant el segon any del seu ponti-
ficat. Sempre ha estat un fet conegut que la butlla original ja no es 
conservava al monestir a començament del segle xvii i per aquest 
motiu alguns autors han dubtat de la seva autenticitat. De fet, la 
primera notícia que dóna constància que tan sols n’hi havia una 
còpia ens l’aporta de nou Jeroni Pujades, el qual al volum vii de la 
seva Crónica Universal del Principado de Cataluña, escrita a prin-
cipi del segle xvii, assegurà haver-ne tingut una còpia autèntica a 
les mans: “La copia auténtica de esta bula la he tenido en mis ma-
nos y leído hartas veces, y está guardada en la arca grande que dige 
sirve de archivo cabe á la sacristía.” L’any 1630, Pujades repeteix 
en el seu Dietari que ha tingut accés a la còpia de la butlla. 

A l’Arxiu Diocesà de Girona es conserven diversos trasllats nota-
rials demanats l’any 1698 per Narcís Llobera, procurador del mo-
nestir de Sant Pere de Rodes, entre els quals es localitza l’única 
còpia existent fins al moment del text íntegre de la butlla papal 
concedida per Urbà II. Aquesta còpia es va realitzar a partir d’un 
trasllat notarial de l’any 1348 que alhora copiava la butlla pontifícia 
original del 1090 (ADG, G-142). En aquesta butlla papal s’especifi-
quen totes les indulgències i perdons que el monestir podia ator-
gar a tots els devots que hi anessin en determinades festivitats al 
llarg de l’any. Aquestes indulgències es veien multiplicades durant 
els anys en els quals s’esqueia el jubileu, o sigui quan el dia tres de 
maig era divendres. 
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Sant Pere de Rodes
“Urbanus episcopus servus servorum Dei universis Christi fidelibus 
presentes litteras specturis, salutem et apostolicam benedictionem: 
Sanctorum meritas inclita gaudia fideles Christi assequi minime du-
bitamus qui eorum patrocinia per condigna devotis obsequis prome-
rentur in ipsis quod est gloria ipse est et retributio meritorum. 
Nos igitur, ad consequenda predicta gaudia causam, dare fidelibus 
cupientibus, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad eccles-
siam Monasterii Sancti Petri de Rodis, ordinis Sancti Benedicti, ad 
Curiam Romanam nullo medio pertinentis, in comitatu Impuria-
rum, Gerundensis diocesis, ad honorem Dei omnipotentis et Beate 
Virgine Marie et pretiosissimi vexilli Sancta Crucis et totius curia ce-
lestis in quo vexillo Sancte Crucis Dominus Noster Jesus Christus pro 
redemptione humani generis mortem subiit temporalem :
In die Inventione Sancta Crucis et per octo dies et in die eius octa-
vis, quandocumque in die veneris venerit in mense madii, ipso die 
et supradictis octavis, sequentibus causa devotionis accesserint vel 
elemosinas ergaverint de omnipotentis Dei misericordia et beatorum 
apostolorum Petri et Pauli eius auctoritate confici, omnium vere pe-
nitentibus et confessis penitentiis sibi immunitis penam atque cul-
pam misericorditer relaxamus.
Et in aliis festibitatibus dicte Sancte Crucis in mense madii et in 
mense septembris, in quaquumque die venerit ipso die, et per octo 
die sequente, et in die eius octavis, tertiam partem penam atque 
culpam misericorditer relaxamus.
Et in festivitatibus apostolorum Petri et Pauli, mense junii, et in die 
eius octavis quartam partem, et in die dominico infra octavas, simi-
liter.
Et in beatorum Petri et sancti Felicis mense augusti, ipso die et eius 
octavis, quintam partem, et in die dominico infra eius octava, simi-
liter ut in die sextam partem. 
Et in festivitatibus Beati Dei Genitricis Dei Mariae et die dominico 
infra octabas et dies eius octavis, tribus annis. Et pro quolibet anno 

quadraginta diebus penam atque culpam misericorditer relaxamus. 
Et in die Chatedre Sancti Petri et in die dominico infra octabas et in 
die eius octabis, sextam partem penam atque culpam misericorditer 
relaxamus.
Et in die Resurrectionis Domini Nostri Jesuchristi et infra eius octa-
ba, et die eius octabis, quinque annos. A quolibet anno, quadraginta 
diebus penam atque culpam misericorditer relaxamus.
Et in die Ascencionis Domini Nostri Jesuchristi et in dominica die 
eius octabis, duobus annis. Et pro quolibet anno quadraginta diebus 
penam atque culpam misericorditer relaxamus.
Et in diebus festivitatibus Omnium Apostolorum et dominica infra 
eius octabas duobus annis. Et pro quolibet anno quadraginta die-
bus.
Et in omnibus diebus dominicis, dia Sancto Pascha et festivis se-
quentibus usque in festivitatem Omnium Sanctorum, pro quolibet 
anno, quadraginta dierum penam atque culpam misericorditer re-
laxamus. 
Eo quia dicimus et expresse mandamus omnibus fratribus, archie-
piscopis et episcopis, et dilectis filiis abbatibus, prioribus, archidia-
conus, decanis, archipresbiteris et aliis eclesiarum prelatus et ceteris 
personis ecclesiasticis, tam secularibus quam regularibus, cuiusque 
ordinis et professionis existant ut ex parte nostra denuntiare faciant 
predicta omnia et pro salute eius animarum qui dictam indulgen-
tiam libenter et gratiose acceperit et facere fecerint complementum 
in predicta omnia ex parte domini Nostri Jesuchristi et apostolorum 
Petri et Pauli. Absolvimus omnes horas pro negligentia vel infirmi-
tate dimissas et ad omnes sententias, excomunicationis ad nostram 
curiam qualicumque modo competituras, salvo tamen clericos ac 
presbiteros seculares usque et citra sanguinis efusionem absque ta-
men alio excesiu dificili vel enormi manus temere violentes ingicien-
do et etiam damus super illos benedictionem Domini Nostri Jesucris-
ti, et eius matris, et apostolorum Petri et Pauli, et nostra super alios 
del---------------------Idus Januarii Pontificatus----------------secundo. ” 
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La datació de la butlla d’Urbà II
En l’única transcripció del text de la suposada butlla original que avui 
es conserva, l’espai destinat a la data és parcialment buit: “-----------
-----Idus Januarii Pontificatus ---------secundo.” Ignorem per quin motiu 
es van deixar aquests espais buits, ja que la resta del document és 
totalment complert. Podem pensar que es va tractar d’una estratègia 
per tal de dificultar la localització de la butlla als registres de l’arxiu 
pontifici. Però pel que fa a la còpia autèntica que Jeroni Pujades va veu-
re a l’arxiu del monestir al segle xvii, aquesta expressava clarament les 
dates tòpica i crònica del document: “en virtud de una bula apostólica 
otorgada por el papa Urbano segundo dada in Urbe Veteri, que es Ci-

En cap de les nombroses confirmacions i privilegis que el mones-
tir va anar rebent dels papes romans al llarg dels segles anteri-
ors a aquest document del 1348, s’ha localitzat cap referència a la 
butlla d’Urbà II ni al seu contingut. Així, l’abat Deodat (1118-1132) 
va aconseguir dels papes Calixt II (1119-1124) i Innocenci II (1130-
1143) butlles per les quals eren confirmats els béns i els privilegis 
de l’abadia. El 1157, l’abat Berenguer n’obtingué una altra. L’abat 
Bernat d’Avinyonet n’obtingué una d’Innocenci  III, el 1216, i l’any 
següent, una altra del seu successor Honori  III. L’abat Ramon 
aconseguí una butlla de confirmació, del papa Gregori  X, dels 
béns i dels privilegis ja confirmats pels seus predecessors, el 1273. 
El mateix abat va rebre, el 1291, del papa Nicolau V, un nou privi-
legi que permetia, a partir de llavors, als abats del monestir poder 
vestir de pontifical durant les celebracions litúrgiques impor tants. 
Adquirir confirmacions periòdicament era un costum a l’època i 
una garantia per poder defensar i conservar els privilegis i el patri-
moni dels cenobis benedictins, sobretot quan un nou papa ocupa-
va la càtedra pontifícia. 

En canvi, les referències a la butlla d’Urbà  II i a la seva confirma-
ció per part d’altres papes seran esmentades repetidament a partir 
de la segona meitat del segle xiv. Tenim diferents documents que 
hem localitzat a l’Arxiu Diocesà de Girona, i dels quals parlarem 
a bastament en aquest capítol dedicat a les celebracions dels anys 
sants del segle  xv, que fan esment de confirmacions pontifícies 
del jubileu. Així, un document de l’any 1409 parla de grans indul-
gències concedides per alguns summes pontífexs i la celebració 
d’indulgència plenària en tots els anys en els quals la festa de la 
troballa de la Santa Creu se celebrés en divendres; en un altre ma-
nuscrit de 1448 diu que han estat concedides grans indulgències 

a aquest monestir per part dels papes, i en un altre de l’any 1469 
s’explica que al monestir li foren concedides moltes indulgències 
dels pontífexs romans. 

I d’altra banda, es conserva la còpia d’una butlla de confirmació 
del papa Juli  II de l’any 1504 (ADG, G-142), on s’esmenta direc-
tament la concessió de privilegis al monestir per part d’Urbà  II 
i d’altres papes. Podem deduir que la confirmació papal de 1504 
possiblement es va fer per confirmacions anteriors que realitzaren 
altres papes al llarg de la baixa edat mitjana, confirmacions que 
forçosament s’havien de basar en la validesa de la transcripció de 
la butlla del segle xiv, suposadament copiada directament de l’ori-
ginal concedit per Urbà II a final del segle xi. 
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que, si bé no eren totals, podien arribar a abastar fins a cinc anys 
d’indulgència, com era el cas dels pelegrinatges fets durant la Set-
mana Santa.

Durant els anys en els quals no se celebrava el jubileu, també hi 
havia beneficis per als qui visitessin el monestir durant determi-
nades festivitats, com el Tres de Maig, la Pasqua, el dia de Santa 
Creu de setembre i la festivitat de Tots els Apòstols, entre altres 
dates com eren tots els diumenges a partir de la Setmana Santa i 
fins al dia de Tots Sants. En aquests casos, les indulgències consis-
tien normalment en quaranta dies d’immunitat o bé en l’absolució 
d’un terç dels pecats. 

Per tots aquests beneficis que concedia l’abadia i per les dades que 
es poden entreveure dels documents estudiats que fan referència 
concreta a la celebració dels jubileus durant el segle xv sembla 
que l’afluència de devots, confessos i pelegrins a Sant Pere de Ro-
des havia de ser constant, arribant a ser multitudinària durant els 
anys sants, especialment pels voltants del dia de la Santa Creu de 
maig. 

La probable falsedat de la butlla d’Urbà II

No hi ha dubte que la butlla d’Urbà II fou esgrimida pels monjos 
de Sant Pere de Rodes com a vertadera fins als darrers moments 
de l’existència del monestir. I tot i que, sovint es va qüestionar la 
seva autenticitat, al llarg de la història s’aconseguí que el contingut 
i el valor d’aquest privilegi fos confirmat periòdicament per papes, 
bisbes i altres prelats, fet que va garantir-ne la vigència durant tota 
la història de l’abadia. 

vitavechia, en los idus de enero, año segundo de su pontificado, que 
viene á ser el de 1090 de Cristo por haber entrado en marzo del año 
1088 conforme Illescas y otros.” El mateix repeteix Jaime de Villanueva 
al segle xix, quan afirma que l’original de la butlla no existeix a l’arxiu 
del monestir però s’hi troben diverses còpies de les quals en transcriu 
la datació: “apud Urbem Veterem idus januarius pontificatus anno II.” Tot 
i que resulti estrany el fet que els documents que es conservaven al 
monestir estiguessin completament datats i no la transcripció a partir 
de l’original, haurem de prendre com a bona la datació de 13 de gener 
de 1090. 
 La majoria d’autors contemporanis que s’han referit a l’existència 
d’aquesta butlla han optat per acceptar la datació de 1088 com a data 
de concessió del privilegi de celebrar el jubileu. Segons el papaciolo-
gi oficial de l’església catòlica, el pontificat d’Urbà II, s’inicià el 12 de 
març de l’any 1088, per tant, la data de gener de l’any segon del seu 
pontificat, correspondria a l’any 1090 tal com aporta Pujades i no a 
l’any 1088, com han proposat altres autors a partir de Villanueva. A 
més, l’any 1090, el dia tres de maig coincidí en divendres, fet que podia 
justificar l’inici de la celebració dels jubileus de la Santa Creu aquell 
mateix any. 

Les indulgències concedides per Sant Pere de Rodes

En virtut de la concessió de la butlla d’Urbà II, doncs, el monestir 
de Sant Pere de Rodes podia celebrar l’Any Sant cada vegada que 
la festa del Descobriment de la Santa Creu fos divendres. Durant 
els anys en què es produïa aquesta coincidència, qui visités el mo-
nestir el dia 3 de maig, o durant els vuit dies posteriors, aconse-
guia indulgència plenària, o sigui la remissió absoluta de tots els 
pecats. En el mateix any, si es visitava el monestir durant qualsevol 
de les festes dedicades a Sant Pere (de febrer, de juny i d’agost), de 
la Resurrecció del Senyor, de la Mare de Déu d’agost i de tots els 
apòstols, incloses les seves vuitenes, es concedien indulgències 
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de l’Arxiu Diocesà de Girona que expliquen la història extraor-
dinària dels avatars que va patir la butlla original d’Urbà  II i de 
com se’n va fer una còpia notarial poc abans que desaparegués 
definitivament. Els dos documents que expliquen els fets són 
transcripcions sol·licitades pel procurador del monestir de Sant 
Pere de Rodes, Narcís Llobera, l’any 1698, de dues escriptures 
datades a mitjan segle  xiv. Els fets que expliquen aquests dos 
textos van transcórrer a l’illa de Sardenya, llavors un dels dominis 
de la Corona d’Aragó, concretament a la seu episcopal de Sulci, 
en els anys 1348 i 1350. Però el caràcter novel·lesc que adquireix 
la seva narració i, sobretot, la poca claredat i la incoherència de 
les dades que hi apareixen, fan dubtar seriosament de la veracitat 
dels fets explicats i, per tant, de l’autenticitat de la butlla d’Ur-
bà II. Tot i així, el fil argumental que segueix la història no deixa 
de ser sorprenent: 

La història de la butlla robada 
Tot va començar el dissabte tres de juny de l’any 1348, abans de la pos-
ta de sol, quan un home greument malalt es trobava davant el bisbe 
de Sulci, Dalmau de Serrafort. El moribund havia anat a cercar el bisbe 
per tal que aquest l’escoltés en confessió per un gran pecat que havia 
comès: havia comprat una butlla que havia estat robada del monestir 
de Sant Pere de Rodes. El confés, que en aquells moments tenia la but-
lla en el seu poder, l’entregà al bisbe. De seguida el prelat es va adonar 
que l’aspecte del document era idèntic al dels privilegis emesos per la 
cúria romana: es tractava d’una butlla plomada, amb corda de cànem 
pendent, el text de la qual contenia vint-i-sis línies escrites i hi havia 
al dors el segell de registre de la Santa Seu i el nom d’Urbanus Papa 
Secundus. Immediatament el bisbe va fer venir Pere Cors, notari públic 
per autoritat del rei d’Aragó per a tota Sardenya i els seus dominis, i 
dos testimonis, un mercader i un cònsol de la ciutat de Sulci, per tal de 
realitzar una còpia autèntica del contingut de la butlla papal. 

Miniatura Decretum Gratiani. BCP

Un cop realitzada la transcripció, el notari va tornar la carta al bisbe, 
que es trobava encara escoltant en confessió l’home moribund, el qual, 
volent descarregar la seva consciència, donà 10 florins d’or al bisbe sul-
cità per tal que es pogués retornar la butlla al monestir de Sant Pere de 
Rodes, d’on havia estat sostreta. Moments després, arribant a l’hora 
completa, al crepuscle, l’home que havia entregat la butlla va morir. 
 Al cap de sis dies d’aquests fets, el bisbe que havia rebut la butlla 
es va posar greument malalt, i tement morir, va cridar altre cop el no-
tari i davant seu va entregar el pergamí a Berenguer de Rodegia, frare 
predicador, al quan encomanà que viatgés fins a Catalunya i presentés 
la butlla davant el bisbe de Girona i després la retornés al monestir de 
Sant Pere de Rodes. 
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Exemple de butlla pontifícia amb corda de cànem i segell pendent.  
Papa Calixt II, 1122.

Que un home que tenia una greu malaltia va acudir al bisbe sulcità 
per tal que l’escoltés en confessió. El moribund li va explicar que era 
originari de la ciutat de Girona, d’ofici questor i que en aquella ciutat 
va comprar una carta escrita en pergamí, plomada amb corda de cà-
nem pendent, tal com eren les butlles procedents de la cúria romana. 
La carta havia estat robada per un monjo del monestir de Sant Pere de 
Rodes i l’home malalt en va pagar 40 florins d’or. Quan l’home mo-
ribund va entregar la carta al bisbe, aquest va fer cridar el notari Pere 
Cors, per tal que en fes una còpia autèntica. 
 
El bisbe va ordenar que la butlla original fos enviada a Catalunya, per 
tal de ser restituïda al monestir d’on fou sostreta. Però durant el viat-
ge, el vaixell on viatjava el preuat privilegi va naufragar en aigües del 
golf de Lleó, els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre 
per sempre més. 

Passat un temps, el bisbe de “Sulci” es trobava a la Santa Seu, i allí va 
coincidir amb el monjo de Sant Pere de Rodes que havia robat la butlla 
i que, penedit, havia viatjat fins a Roma per cercar l’absolució pel seu 
gran pecat. El bisbe el va informar de com la butlla s’havia perdut de-
finitivament, però per tal que el monjo pogués retornar el document a 
Sant Pere de Rodes i així ser absolt, li va donar el manuscrit que havia 
realitzat el notari Pere Cors l’any 1348, on es narraven els fets ocorre-
guts i hi havia la còpia autèntica de la butlla d’Urbà II. 

Un cop explicats els fets, el bisbe de “Sulci” demanà al seu homòleg 
gironí que en el cas que li fos presentada la còpia de la butlla, que la 
prengués com a autèntica i vertadera. 

Dos anys després de la redacció d’aquest document per part del 
notari Pere Cors, trobem una nova escriptura, en la qual el bis-
be de Sulci, que en aquest nou document s’anomena Ramon, es 
dirigeix en una carta al bisbe de Girona on relata més detalls i 
el desenllaç final de la història de la butlla robada (ADG G-142). 
L’epístola, que data del 13 de setembre de 1350, explica: 
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Atles Català. (Fragment) Segle xiv. MMB

D’entrada, tot sembla apuntar que l’argument de la història, que 
té els aires d’una veritable novel·la medieval, té com a objectiu 
justificar la inexistència de la butlla original i alhora reivindicar la 
validesa de la còpia autèntica que es conservava al monestir des 
del segle xiv. 

En el seu contingut, hi ha detalls que criden l’atenció pel fet de 
ser coherents i versemblants amb el moment històric en el qual 
tenen lloc. La història s’inicia a la seu episcopal de Sulci, en aquell 
moment a la ciutat sarda de Tratalias, llavors, un territori sota el 
domini de la Corona d’Aragó. Els fets que s’expliquen, en els quals 
apareix un home greument malalt, procedent de Girona, que aca-
ba morint després de ser confessat pel bisbe que, sis dies després 
també contrau una greu malaltia, tenen lloc el mes de juny de 
l’any 1348, precisament un dels pitjors moments de la pesta ne-
gra. En el segon document, la coincidència del bisbe de Sulci i del 
monjo que va robar la butlla a la Santa Seu podria explicar-se pel 
fet que en aquell any 1350 se celebrava jubileu a la ciutat de Roma, 
pel qual es concedien indulgències plenàries a tots aquells que hi 
acudissin cercant l’absolució als seus pecats. També podem desta-
car l’èmfasi amb què, en els dos documents, es descriu amb detall 
la forma i l’estil de la butlla original d’Urbà II, per tal de demostrar 
que es tractava d’un privilegi emès per la cúria romana. 

Però d’altra banda, multitud d’incoherències fan pensar que la his-
tòria de la butlla robada no va ocórrer realment. D’entrada, resulta 
evident que no coincideix el nom del bisbe Ramon, del document 
de 1350, amb el de 1348, on el prelat s’anomena Dalmau de Ser-
rafort, tot i que s’hauria de tractar del mateix bisbe, ja que l’epís-
tola de 1350 parla dels fets ocorreguts dos anys abans en primera 
persona. En tot cas, en comprovar l’episcopologi de la diòcesi de 
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deia Mariano (1342-1349). Pel que fa al Ramon, bisbe de Sulci, que 
escriu l’epístola de 1350, en aquest cas sí que hi hauria coincidèn-
cia amb el nom, ja que el successor del bisbe Mariano fou Ramon 
Gilet (1349-1350), tot i que podem atribuir aquest fet a la casualitat, 
ja que Ramon era un nom molt comú al segle  xiv. Respecte als 
altres personatges de la història, destaca que en cap moment apa-
reix el nom del gironí moribund, tampoc el del monjo pecador, i, 
pel que fa als noms del notari, del frare missatger i d’altres perso-
natges que hi apareixen, no n’hem pogut trobar cap rastre. En tot 
cas, i gràcies a la col·laboració dels historiadors Raimondo Turtras 
i Massimiliano Vidili, especialitzats en els episcopologis de l’illa 
de Sardenya, hem pogut comprovar que mai va existir cap bisbe 
anomenat Dalmau de Serrafort al bisbat de Sulci. 

A banda, hi ha d’altres detalls discordants en els documents, com 
seria el cas del dia 3 de juny de 1348, que al document es diu que 
és dissabte, quan en realitat fou un dimarts. O el fet que es faci 
referència a la ciutat de Sulci com a seu del bisbat, ja que si bé la 
població de Sulci fou la primera seu episcopal d’aquest bisbat, des 
de l’any 1213 aquesta s’havia traslladat a la ciutat de Tratalias, on es 
trobava l’any 1348. Crida també l’atenció l’estil literari de la butlla 
suposadament concedida per Urbà II, escrita en un llatí entenedor 
més propi d’un autor català del segle xiv que no pas d’un escrivà de 
la cúria romana del segle  xi. Finalment, també resulta sospitós el 
fet que, en un text bàsicament sencer, sigui precisament l’espai de 
la datació del document el que aparegui parcialment buit. 

Però el que crida més l’atenció de tota l’història narrada són les 
casualitats desafortunades que tenen lloc al voltant de la butlla ori-
ginal i que semblen voler-hi aportar un aire de tragèdia, gairebé 

sobrenatural. Primer la butlla és robada i venuda per un monjo del 
mateix monestir, després el comprador contrau una greu malaltia 
que el du a morir en terres estranyes, el bisbe que rep la butlla del 
moribund es posa greument malalt al cap d’uns dies i, finalment, 
la butlla a punt de ser retornada al monestir s’enfonsa al mar junta-
ment amb tots els tripulants de l’embarcació que la transportava. 

En canvi, les casualitats es tornen favorables quan es tracta de la 
còpia notarial. El fet que l’home moribund aconseguís ser confessat 
per un bisbe de terres estranyes i que hi hagués un notari que do-
nés fe dels fets ja el podem considerar una afortunada coincidència. 
Igual que la circumstància que, dos anys després, el bisbe es trobés 
precisament a Roma amb el monjo penedit, entre els milers de pe-
legrins que assistiren al jubileu de 1350, i li pogués entregar directa-
ment la còpia autèntica per tal que fos restituïda al monestir. 

En definitiva, es tracta d’una narració excepcional, ideada amb una 
gran imaginació i destresa per fonamentar la inexistència de la 
butlla original d’Urbà II i justificar l’autenticitat de la còpia no-
tarial que conservava el monestir. Hi ha nombrosos detalls que 
apunten que probablement la història fou una invenció de l’abadia 
de Rodes per tal de poder justificar documentalment la celebració 
dels anys sants i la concessió de múltiples indulgències. Tot i així, 
la realitat del fenomen pelegrinal a Sant Pere de Rodes des d’abans 
de l’any 1000 ens impedeix descartar la possibilitat de l’existèn-
cia d’una tradició de celebracions jubilars o semblants basada en 
l’atorgament d’alguna mena de privilegi papal, qui sap si real o 
llegendària, per part d’Urbà II o d’algun altre pontífex.

Podríem dubtar fins i tot que els documents fossin realment es-
crits al segle  xiv i es tractés de falsificacions posteriors, però obli-
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autenticitat van ser percebudes ben aviat, tal com ho demostren 
dos documents de l’any 1370, en els quals fra Nicolau Aymerich, 
inquisidor del regne, terres i dominis del rei d’Aragó, i el canonge 
Miquel de Sant Joan van acusar l’abadia d’haver falsificat una but-
lla papal per la qual podia concedir indulgències. 

L’inquisidor Nicolau Aymerich i la butlla d’Urbà II

L’any 1370 el dia 3 de maig fou un divendres, per tant se celebrà any 
de jubileu al monestir de Sant Pere de Rodes. Multitud de pelegrins 
van acudir al monestir durant els primers dies de maig per aconse-
guir les grans indulgències que concedia l’abadia durant la celebra-
ció. Però el dia 11 de maig, el darrer dels dies en els quals s’havien 
concedit els més grans perdons als confessos i penitents que havien 
pelegrinat al santuari, fra Nicolau Aymerich, inquisidor general del 
regne d’Aragó, va posar en dubte l’autenticitat de la butlla d’Urbà II 
per la qual el monestir gaudia del privilegi de celebrar el jubileu, 
qüestionant així la validesa de les indulgències que el monestir ha-
via estat concedint als pelegrins durant els dies anteriors.

Nicolau Aymerich fou un dels inquisidors més respectats i temuts de 
l’Europa medieval. Va néixer a Girona el 1320 i als 14 anys va entrar 
al convent dels dominics de la ciutat. Allí començà els estudis de te-
ologia i més tard els continuà a Tolosa i a París, on es va doctorar el 
1352. Llavors va tornar al seu convent de Girona i el 1357 va accedir al 
càrrec d’inquisidor general del Regne d’Aragó. Fou tristament famós 
per la seva defensa de la tortura física com a mètode de persecució de 
l’heretgia i la bruixeria; ordenava travessar la llengua dels heretges amb 
un clau, per evitar que blasfemessin, i també es convertí en el primer 
inquisidor que aconseguí esquivar la norma eclesiàstica que impedia 
torturar el mateix heretge dues vegades, al·legant que els torturava 
cada vegada per crims herètics diferents. Mural dels pelegrins. Segle xiv. MDLL
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Sant Domènec presencia la crema de llibres. S. xv. MdP

A partir de 1366, va començar a atacar les obres de Ramon Llull i a as-
setjar els seus seguidors. En conseqüència, el rei Pere IV li va prohibir 
predicar a la ciutat de Barcelona, però Aymerich no va abandonar ni 
la ciutat ni el regne, i es posicionà a favor dels opositors al monarca, 
fins a l’any 1376, quan va partir cap a la cort papal d’Avinyó. A Avinyó 
va acabar la seva obra més famosa, El directori d’Inquisidors. Durant el 
Cisma d’Occident va recolzar l’antipapa Climent VII. El 1381 va tornar a 
Barcelona, on va sentenciar la prohibició de totes les obres de Ramon 
Llull, prohibició que li valgué l’exili definitiu de la Corona d’Aragó. 

En morir Pere IV el 1386, el seu fill Joan I d’Aragó reconegué l’autoritat 
d’Aymerich com a inquisidor general. Fins al 1388 el rei afavorí la repres-
sió dels lul·listes, fins que Aymerich decidí investigar tota la ciutat de 
València per heretgia, llavors el rei va intervenir, alliberà els càrrecs em-
presonats de la ciutat i demanà a l’Església que controlés el frare i que 
s’examinessin de nou les obres de Llull. Després d’aquests fets, Ayme-
rich va refugiar-se de nou a Avinyó durant uns anys fins que decidí tornar 
al convent de la seva ciutat natal, on va morir el 4 de gener de 1399. 

Aquesta reclamació d’un dels inquisidors més coneguts del seu temps, 
perseguidor d’heretges i famós pel seu procés contra les obres de Ra-
mon Llull, es troba també en dos documents originals del segle  xiv 
conservats a l’Arxiu Diocesà de Girona (U-60). Els dos escrits foren 
emesos el dia 11 de maig de 1370, data en la qual finalitzava la vuitena 
de la celebració de jubileu pleníssim al monestir de Sant Pere de Ro-
des, ja que el dia 3 havia coincidit en divendres. 

El primer document és una ordenança del canonge Miquel de 
Santjoan, llicenciat en lleis, i Nicolau Aymerich, inquisidor contra 
l’error de l’heretgia per autoritat del rei d’Aragó, dirigida al sagristà 
de l’abadia de Sant Pere de Rodes, càrrec que en aquells moments 
ocupava el monjo Guillem Illa. En l’escrit es dirigeixen al sagristà, 
tradicionalment l’encarregat de custodiar la biblioteca i l’arxiu do-
cumental de la casa i també al monjo a qui s’havia de retornar la 



67butlla en la història del seu robatori, fent-li saber que han conegut 
que existeix una còpia d’una butlla del papa “Urbà  IV”, realitzada 
per “Pere Corps”, notari públic per autoritat del rei d’Aragó per a 
les illes de Sardenya i de Còrsega i els seus dominis, en la qual 
sembla que és possible que s’hi detectin errors i abusos contra la 
fe catòlica. 

No hi ha cap dubte que, en aquesta missiva, s’al·ludeix directa-
ment a la còpia autèntica de la butlla que fou realitzada en el relat 
de l’any 1348. Tot i així, tant el nom del papa com el del notari 
apareixen alterats en l’escrit de l’inquisidor, en comptes d’Urbà  II 
(1088-1099) esmenten Urbà  IV (1261-1264), i en lloc de Pere 
Cors, escriuen Pere Corps; potser aquests errors es van realitzar 
de forma intencionada, en un intent de desqualificar la seriositat 
del document que en aquell moment es volia posar en qüestió. 
 
Per tal de poder investigar les sospites de falsedat que planen so-
bre aquesta còpia notarial, les autoritats eclesiàstiques ordenen al 
sagristà, sota pena d’excomunicació, que dins el termini de tres 
dies presenti els documents en referència amb aquest afer als cler-
gues de Santa Creu de Rodes, per tal que en facin còpia i es pugui 
determinar quina és la veritat. 

En l’altre document, escrit el mateix dia, l’inquisidor Nicolau Ay-
merich i el canonge Miquel de Sant Joan dirigeixen un adverti-
ment general al bisbe de Girona, als clergues de la seu, de Sant 
Feliu de Girona i de Castelló d’Empúries, entre altres que se’n pu-
guin assabentar. L’avís alerta que ha arribat al seu coneixement 
que existeix un trasllat notarial dins el qual hi ha una còpia d’una 
butlla pontifícia que conté les indulgències que es concedeixen al 
monestir de Sant Pere de Rodes a tots els confessos i penitents que 

arriben a la seva església. I que es diu que dins aquests documents 
existeixen errors i abusos contra la fe catòlica. 

Per tal d’evitar perills per a les ànimes dels fidels, ordenen al bisbe 
i a tots els clergues de la diòcesi, sota pena d’excomunió, que du-
rant la celebració dels oficis dels dos o tres diumenges següents, 
comuniquin als feligresos la possible falsedat de les indulgències 
concedides, i que denunciïn tots aquells qui no en vulguin fer cas, 
siguin laics o siguin clergues. 

Aquests documents demostren que, com a mínim, a la segona 
meitat del segle xiv, en el monestir de Sant Pere de Rodes es conce-
dien nombroses indulgències als penitents que hi acudien durant 
els dies del jubileu i també durant altres festivitats determinades, 
tal com especificava el trasllat de la butlla d’Urbà  II. Malaurada-
ment, de moment no hem pogut localitzar més informació que 
ens indiqui com van continuar les investigacions de Nicolau Ay-
merich i de Miquel de Santjoan per demostrar la il·legitimitat de 
Sant Pere de Rodes a l’hora de celebrar els anys sants i concedir in-
dulgències als pelegrins. Però la història confirma que el monestir 
va saber defendre’s dels dubtes plantejats per l’inquisidor general 
al voltant dels seus jubileus i va saber fer valdre els privilegis que 
la butlla d’Urbà II atorgava a l’abadia. D’alguna manera es va con-
tinuar legitimant la celebració dels jubileus, ja que coneixem un 
bon repertori de documentació que demostra que, des de l’inici 
del segle xv, es van continuar celebrant les festes de la Santa Creu 
a l’abadia de Sant Pere de Rodes, amb el suport explícit i entusiasta 
dels bisbes de Girona i la col·laboració implícita dels pontífexs, 
com demostra la presència al monestir del papa Benet xiii, el papa 
cismàtic defensat fervorosament pel mateix Nicolau Aymerich, 
durant la celebració de les festes jubilars de l’any 1409. 
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2. LA CELEBRACIÓ DE JUBILEUS A SANT
  PERE DE RODES DURANT EL SEGLE XV

Sembla que el segle xv fou un moment de màxima 

esplendor en la celebració dels jubileus del monestir de Sant 

Pere de Rodes. La major part de documentació que fins al 

moment s’ha localitzat fa referència a les festivitats d’aquest 

segle i, a través d’ella, podem entreveure la importància i 

la repercussió que va arribar a tenir la festa de la Santa 

Creu al mateix monestir, als seus voltants, arreu de la 

diòcesi gironina i fins a llocs més llunyans. Els documents 

demostren que els abats i la comunitat de monjos de Rodes 

van saber esborrar qualsevol dubte que hagués pogut 

romandre arran de les inquisicions de Nicolau Aymerich.

Durant el segle  xv, hi va haver catorze ocasions en les quals el 
dia de la Santa Creu de maig va coincidir en divendres; fins al 
moment, hem pogut localitzar a l’Arxiu Diocesà de Girona docu-
mentació relacionada amb la celebració de cinc dels anys sants 
que teòricament van tenir lloc al monestir en aquest període. La 
documentació fou generada pel mateix bisbat, per tal de donar su-
port a les festes en les quals es concedien indulgències al monestir 
de Sant Pere de Rodes. Tots els documents estudiats coincideixen 
a afirmar que al jubileu de l’abadia de Rodes hi acudien molts 
penitents, confessos i pelegrins, procedents de diverses parts del 
món. I, gairebé tots, foren escrits poques setmanes abans de la ce-
lebració de la indulgència plenària, sempre com una contribució 
del bisbat de Girona per tal d’incitar els fidels de la diòcesi a col-
laborar, en concepte d’obra de caritat, en els treballs d’arranjament 
dels camins d’accés al monestir, contribució a canvi de la qual re-
bien quaranta dies d’indulgència. 

1409

La primera coincidència que té lloc al segle  xv del dia 3 de maig 
en divendres, fou l’any 1409. El dia 23 d’abril, el bisbe de Giro-
na, Ramon Descatllar, va fer una crida pública dirigida a tots els 
fidels i als pelegrins que es trobessin a la ciutat, anunciant la pro-
ximitat de la celebració del jubileu de la Santa Creu al monestir 
de Sant Pere de Rodes i els grans perdons que allí s’hi donarien 
(ADG Q-2). El fet que l’anunci del bisbe es dirigeixi als pelegrins 
de la ciutat i de la diòcesi indica que es referia als devots que feien 
un pelegrinatge cap a un dels principals llocs sants del cristianis-
me: Roma, Jerusalem o Sant Jaume de Galícia. Imma Ollich, en 
el seu estudi sobre la població de Vic al segle xiii, va detectar una 
clara diferenciació entre la gent que feia un pelegrinatge, un viatge 



69de llarga distància, i els que feien una romeria, un desplaçament 
cap a un santuari local. D’altra banda, hi ha constància documen-
tal del pas per Girona durant el segle xv de molts pelegrins que es 
dirigien al Sant Sepulcre, a Roma i a Sant Jaume de Galícia i que 
sol·licitaren al bisbat llicències per poder demanar caritat. 

Pelegrins. Llibre Vermell de Montserrat. BAM

El document de 1409 aclareix que, des de molt antic i gràcies als 
privilegis concedits per diversos pontífexs, vers aquest monestir 
situat dalt d’una alta muntanya, hi pelegrinen nombrosos fidels 

procedents de diverses parts del món, en honor a la festa dedicada 
a la Santa Creu. El document emfatitza el fet que els devots hi arri-
ben per diversos camins aspres i difícils i és a causa d’aquest mal 
estat dels accessos que condueixen a l’abadia, que el bisbe demana 
als clergues de la ciutat i de la diòcesi de Girona que facin saber als 
seus fidels que es concediran quaranta dies de perdó a tots aquells 
que col·laborin en l’arranjament dels camins que condueixen al 
santuari, amb els mitjans que els sigui possible, per tal de facilitar 
l’ascens als pelegrins, especialment als ancians i als malalts. 

La repercussió de la festivitat de l’any 1409 va traspassar els límits 
territorials de la diòcesi gironina, ja que, en un procés judicial ce-
lebrat l’any següent a Barcelona, la transcripció del qual fou publi-
cat per Riera i Sans l’any 1973, l’acusada na Trialls, que procedia de 
Mallorca, va respondre a la pregunta referent al moment en què va 
arribar a Barcelona prenent com a referència cronològica el temps 
de jubileu de Sant Pere de Rodes: “E dix que del perdó de Rodes ensà, 

e hac un any en lo mes de maig prop passat.” 

El mes de juliol d’aquest any, el papa Benet  XIII, més conegut 
com el Papa Lluna, va visitar Sant Pere de Rodes durant un viatge 
des de Perpinyà fins a Barcelona. El pontífex degué aprofitar la 
coincidència de la celebració de l’any sant de Rodes, però també, 
sens dubte, la seva estada al monestir va tenir a veure amb el fet 
que un dels monjos de Sant Pere de Rodes era Bernat Estruc, el 
qual havia estat capità del palau papal d’Avinyó i en aquest mateix 
any accediria al càrrec d’abat de Sant Pere de Rodes. Estruc era fill 
d’una família noble de Castelló d’Empúries i va ser un personatge 
important en la seva època, feia prop de quaranta anys que era 
monjo de Sant Pere de Rodes, i dins el monestir havia ocupat els 
càrrecs d’hospitaler, infermer, obrer i paborde de Fortià; també ha-
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Ramon per la gràcia de Déu bisbe de Girona, als fidels de Crist tant els 
que hi són com els que vindran a la Seu i als pelegrins a la ciutat i a la 
nostra diòcesis de Girona. Salut en el Senyor: 

Sempre és bo que es facin obres i així com imitem lliurement obres 
de caritat i pietat o així com exercim reparacions, creiem que és el 
moment d’ajudar tots els que la Santa font omplen i visiten el mo-
nestir i l’església de Sant Pere de Rodes, de l’orde de Sant Benet, dins 
la nostra diòcesi. Al qual extenses indulgències han estat concedides 
per alguns pontífexs, per precepte, tots els anys en els quals la festa 
de la troballa de la Santa Creu sigui en divendres. Llavors se celebra 
Plenaria, que el poble anomena Indulgència, per les penes i les culpes 
que tothom pot confesar. 

Per tant, al Monestir de Sant Pere de Rodes de l’orde de sant Benet i 
de la dita nostra diòcesi, lloc molt antic i situat en una muntanya molt 
alta, molts devots pelegrinen cap a aquest lloc i la seva església. Molta 
gent o una multitut de fidels pelegrins vinguda de diverses parts del 
món, de provades ànimes devotes, convergeixen a la seva església 
amb motiu de la celebració de la festa de la invenció de la Santa Creu. 
Però els camins d’aquest lloc estan mal conservats, són terribles, pe-
rillosos i de difícil accés, aspres i desagradables, sobretot per als peus 
dels ancians.

L’arribada fins a aquest monestir, construït dalt de tot de la muntanya 
i de terrrible i difícil ascens, aspre i infecte, sobretot per als peus dels 
vells caminants, amb el sacrifici dels pietosos, el camí de la muntanya 
es pot fer més fàcil per als ancians i més lleu per als malalts. Per tal 
que aquestes persones i els dits pelegrins, tots penitents i confessos, 
tinguin més fàcil ascendir la muntanya per aquestes vies, es pot treba-
llar tant en pròpia persona o bé mitjançant la família, animals o serfs, 
fent i ajudant en les obres, tant amb les mateixes mans com donant 
almoines, ajudant així a la misericòrdia de Nostre Senyor Jesucrist i 
dels Sants Apòstols Pere i Pau.

Per la seva autoritat i mèrits, seran concedits 40 dies d’indulgència 
a cadascun d’aquests penitents, per la llum i la claredat de la gràcia 

misericordiosa de l’Esperit Sant. Així us ho encomano a vosaltres, els 
clergues de la ciutat i de tota la nostra diòcesi de Girona, que sigui tal 
com ho he dit, i us ordenem en virtut de santa obediència, i sota pena 
d’excomunió, que tot el que he dit sigui exposat al poble, i que en 
feu difusió de com pietosament es poden aconseguir indulgències de 
Déu, i que això tingui validesa durant quinze dies del mes de maig. 

Feta a Girona, el 23 d’abril de l’any de la nativitat del Senyor de 1409. 

ADG- Q-2 (1387-1434)

Detall del frontal de Sant Jaume de Frontanyà. Segles xiii-xiv. MDS



71via estat abat de Santa Maria de Roses i de Sant Esteve de Banyoles 
i, a més, també havia estat canceller del comte d’Empúries i ofi-
cial episcopal a la vila de Castelló. La seva implicació en el Cisma 
d’Occident a favor dels papes d’Avinyó, sens dubte va influir en la 
presència de Benet  XIII al jubileu del monestir, presència que va 
contribuir a donar popularitat, i sobretot oficialitat, a la celebració 
dels anys sants. 

1420

La següent celebració de la qual tenim notícia va tenir lloc l’any 
1420. En aquest cas, són dos els documents que va emetre el bis-
bat de Girona el dia 10 d’abril, poc temps abans de la celebració 
de la Santa Creu (ADG Q-3). Es tracta d’anuncis motivats per les 
recents pluges i inundacions que van afectar la comarca i que van 
malmetre els accessos i camins que havien de conduir els fidels 
i pelegrins fins al monestir. En aquest any era abat Berenguer 
d’Agramunt. 

En el primer escrit, Andreu Bertran, bisbe de Girona, es dirigeix 
als clergues de Santa Maria de Castelló d’Empúries i de tota la 
seva diòcesi, a petició dels cònsols de la vila. Exposa que les re-
cents inundacions que ha patit la població han fet que una riuada 
s’endugués dos dels ponts del riu Muga i que caldrà dur a terme 
grans obres i despeses per refer-los. El fet que resti poc temps 
perquè una multitud de fidels passi per la població amb motiu de 
la celebració dels perdons del monestir de Sant Pere de Rodes fa 
que la reparació dels ponts sigui més urgent. Per aquesta raó, i a 
petició dels cònsols de la vila comtal, el bisbe de Girona ordena 
als clergues de Castelló i de tota la diòcesi que es demani a tots i 
cadascun dels fidels que, com a obra de caritat, ajudin en la mesu-

ra que puguin en la reconstrucció dels ponts. Tant si col·laboren 
treballant amb les seves pròpies mans com si ajuden cedint serfs 
o animals per a les feines, aportant materials com pedres, fusta, 
ferros o altres eines, o bé atorgant almoines, a canvi, els clergues 
de la diòcesi els concediran quaranta dies d’indulgència. 

Església de Santa Maria. Castelló d’Empúries.

En l’altre escrit, el bisbe es dirigeix a tots els clergues de la ciutat i 
de la diòcesi gironina amb motiu del mal estat en què han quedat 
diversos trams del camí que puja al monestir de Sant Pere de Ro-
des a causa de les grans pluges i aiguats recents. La deterioració 



72 del camí fa que resulti perillós, i resta poc temps perquè multitud 
de fidels hi arribin per aconseguir les indulgències que es donaran 
al monestir durant la festa de la Santa Creu. Per aquest motiu, el 
bisbe demana a tots els seus clergues que facin saber als seus feli-
gresos que es concediran quaranta dies d’indulgència a tot aquell 
qui ajudi manualment, o bé oferint almoines, en la reparació del 
camí. 

1443

L’any 1443 apareix la següent referència a l’Any Sant de Sant Pere 
de Rodes. En aquest cas es tracta també d’un document emès pel 
bisbat de Girona, però a diferència de la resta, no respon directa-
ment a la necessitat de reparació del camí d’accés, sinó que tracta 
d’un conflicte originat entre els clergues del poble de Santa Creu 
de Rodes i el cellerer del monestir, amb motiu de la multitud de 
pelegrins que s’esperava que arribés a la muntanya de Sant Pere 
de Rodes per les festes del jubileu de maig (ADG U-143).

Camí al monestir des de Santa Creu de Rodes. Santa Creu de Rodes, l’església i les ruïnes del poble.



73Una setmana abans de l’inici del temps de la indulgència plenària, 
el dia 26 d’abril de 1443, el bisbe de Girona Bernat de Pau va fer 
escriure una resposta a les queixes que havia rebut del monjo ce-
llerer del monestir, Bernat Vilalba. La protesta de fra Vilalba venia 
donada pel costum que tenien els clergues i preveres de l’església 
de Santa Creu de Rodes de posar parades pels voltants del mones-
tir i en el poble de Santa Creu, cada vegada que era temps d’in-
dulgències, on hi venien vi, fruita i altres aliments i vitualles als 
pelegrins que es dirigien al monestir. El càrrec de monjo cellerer 
era el de responsable de l’administració del rebost del monestir, 
en rebia les provisions, les custodiava i les administrava, i podem 
suposar, per aquest document, que també podia gestionar-ne la 
venda. Finalment el bisbe va donar la raó al cellerer i va prohibir 
als clergues continuar amb el seu negoci. A més, va concedir al 
monestir la facultat d’escollir quatre monjos idonis per tal que, 
mentre duressin les festes, poguessin escoltar en confessió, donar 
l’eucaristia i absoldre els devots i confessos, excepte en casos de 
pecats i crims greus com serien l’incest o l’homicidi. 

Bernat, bisbe de Girona al venerable Bernat Vilalba, cellerer del mo-
nestir de Sant Pere de Rodes, de l’orde de Sant Benet. Salut en el 
Senyor: 

Ja que hem rebut notícia que alguns dels nostres preveres i clergues 
durant el temps d’indulgències instal·len parades de taules i botigues 
pels voltants del monestir, sobretot de la parròquia de Santa Creu; i que 
també proveeixen de vi i d’altres vitualles o queviures volguts pels cami-
nants, com ara fruites i porcions de menjars elaborats, així com d’altres 
aliments, en algunes cases o cabanes. Per aquest motiu, amb aquesta 
carta us encomanem per la nostra autoritat que els dits preveres o cler-
gues siguin esperonats per les seves culpes. I a tu, Bernat, que si hi tens 
la plena jurisdicció, facis preparar les indulgències que volgueu vendre 
als feligresos del monestir en el temps d’indulgències […].

Us saludo i prometo per la present carta que si no puc ser al monestir 
en el dit temps, que pogueu escollir quatre monjos suficients i idonis, 
de vida senzilla i discrets, que per nosaltres puguin fer profitosament 
l’ofici de confessors. També exigim que per tot el que s’ha dit els preve-
res tinguin aquestes qualitats i també escoltin les confessions iguals i 
administrin l’eucaristia. 

I en tant que els dits monjos confessors siguin elegits, tinguin correcta 
presència perquè, segons el que considerin, també els concedim poder 
imposar el benefici de l’absolució. Excepte si es presenta pecat carnal 
en mare, germana, filla o germanes; maltractament de fills que siguin 
d’una altra persona, així com els d’homicidi, tant voluntari o a causa 
d’enfrontament provocat.

ADG U-143

Per comprendre la situació en què es trobava la muntanya de Ro-
des pel que fa als dos poders eclesiàstics que hi cohabitaven, hem 
de parlar de les relacions que hi havia entre la parròquia de Santa 
Creu i l’abadia de Sant Pere de Rodes. 

El poble de Santa Creu de Rodes en aquesta època devia comptar 
amb tres capellans, ja que sabem que n’hi havia aquesta quantitat 
l’any 1445 i també el 1455. Els sacerdots tenien la seva jurisdic-
ció en l’àmbit parroquial, que era molt ampli ja que, a més de la 
població de la muntanya, comprenia bona part de l’actual terme 
municipal del Port de la Selva i de la Selva de Mar, incloent-hi 
les esglésies de la Selva de Mar i de Sant Baldiri de Taballera, on 
també hi havia diversos clergues. Aquests depenien directament 
de la diòcesi gironina. A banda de les competències de l’església, 
el conjunt de la població de Santa Creu es trobava sota el domini 
directe del monestir i, concretament, sota la jurisdicció del càrrec 
de monjo cellerer. 



74 Pel que fa al monestir de Sant Pere de Rodes, en aquest moment 
era ocupat per una vintena de monjos i les competències relatives 
als jubileus es podien considerar exclusives del monestir, malgrat 
que l’afluència massiva de pelegrins havia de repercutir forçosa-
ment sobre la població veïna de Santa Creu i també sobre els sacer-
dots de la seva església. La gran majoria de monjos d’aquesta època 
havien professat els vots d’obediència, pobresa i castedat, però no 
havien rebut l’ordenació sacerdotal. Per tant, la condició de monjo 
d’entrada no comprenia l’habilitat per oficiar missa o oir en con-
fessió, funcions que eren pròpies dels clergues ordenats, com els 
que en aquell moment hi havia al poble de Santa Creu de Rodes. 
Així, podem interpretar la concessió que fa el bisbe al monestir, 
que temporalment permet que quatre dels seus monjos escoltin els 
penitents en confessió, com una compensació que rep el monestir 
pels perjudicis causats pels clergues del poble de Santa Creu. 

1448

El següent jubileu va tenir lloc sis anys després, el 1448. El do-
cument que ens dóna notícia de la proximitat de la seva celebra-
ció va ser escrit també per ordre del bisbe de Girona, Bernat de 
Pau, molt a prop del monestir, al castell de la vila de Pau, el dia 4 
d’abril (ADG Q-4). Les circumstàncies històriques que en aquest 
moment afectaven l’abadia del monestir poden ajudar a explicar la 
col·laboració del bisbe, així com que aquest es trobés a la vila de 
Pau, molt propera al monestir. Sabem que l’abril de 1448 el càrrec 
d’abat de Sant Pere de Rodes es trobava vacant i el bisbe de Girona 
actuava temporalment com a administrador per autoritat papal; 
una setmana després de la redacció del document relacionat amb 
el jubileu, el bisbe va nomenar el seu escuder Conrat Vidraman, 
natural d’Augsburg, batlle del monestir (ADG D-193). 

La Creu Blanca. Pau. 

Novament, la finalitat del document és aconseguir mà d’obra per 
arranjar els camins d’ascens al santuari davant la proximitat de 
l’arribada del temps en el qual Sant Pere de Rodes concedirà indul-
gència plenària a la gran quantitat de fidels de Crist, procedents 
de diverses parts del món, que hi acudiran. Per tal de millorar 
aquests accessos, el bisbe demana a tots els feligresos de la seva 
diòcesi que col·laborin, com a obra de caritat, en la reparació dels 
camins que duen al monestir. Igual que en els documents de 1409 



75i 1420, s’especifica que es podrà ajudar de diverses maneres: en 
pròpia persona o mitjançant serfs o animals propis o llogats, tre-
ballant amb pedra, fusta, ciment o calç, traient sorra o aportant ei-
nes de ferro o de fusta. També s’estableix la durada de les tasques 
d’arranjament: abans i durant els dies de festa, fins al dia 10 de 
maig, quan molts dels pelegrins retornaran a casa seva. I també 
igual que en els anteriors documents, tot aquell que hi col·labori 
rebrà quaranta dies d’indulgència. 

1469

El darrer dels documents del segle  xv va ser escrit l’any 1469 a 
la vila d’Ullà, per ordre del bisbe de Girona Joan Margarit, oncle 
de l’abat Bernat Margarit de Sant Pere de Rodes (ADG G-142). En 
aquest cas, el prelat s’adreça als clergues de Santa Maria de Caste-
lló d’Empúries i, com en la major part dels anteriors documents 
episcopals, es tracta de nou d’una fórmula utilitzada pel bisbat per 
tal d’instar els feligresos de la diòcesi a col·laborar en la repara-
ció dels camins de pujada al monestir, a canvi de la concessió de 
quaranta dies d’indulgència. La finalitat d’aquestes reparacions és 
la mateixa de sempre: facilitar l’accés a la multitud de penitents 
procedents de diverses parts del món. Però el que resulta peculiar 
d’aquest document és que data del 12 d’agost de 1469 i, al contrari 
dels anteriors, no fou escrit en un any de jubileu, ja que el següent 
any sant no s’iniciaria fins al tres de maig de l’any 1471. Es refe-
reix, per tant, a un any qualsevol en el qual, tot i que no es conce-
dia indulgència plenària tal com descrivia el contingut de la butlla 
d’Urbà II, també s’atorgaven indulgències importants en diverses 
festivitats al llarg de l’any, entre les quals el document destaca el 
dia tres de maig i la seva vuitena, i també el dia de la Santa Creu 
de setembre.

No tenim constància escrita de la celebració dels restants qua-
tre jubileus del segle, tot i que sí que sabem que el darrer quart 
del segle xv vingué marcat per una situació d’inestabilitat i de-
predacions per part de les tropes franceses que afectaren de 
ple els territoris del monestir al cap de Creus. Aquests fets 
tingueren lloc durant la guerra entre França i Aragó i foren 
suficientment greus com per poder ser la causa de l’abandona-
ment de la població veïna del monestir, Santa Creu de Rodes, 
en la qual ja no hi restava cap habitant l’any 1497. Un testimo-
ni documental, recollit per Jeroni Pujades del mateix arxiu del 
monestir, explica com, durant aquests anys, tant el monestir 
com les fortaleses, les viles i els camps que posseïa van patir 
nombrosos danys. No seria estrany suposar que en aquest cli-
ma d’inseguretat hagués estat impossible de celebrar les festes 
jubilars que haurien d’haver tingut lloc els anys 1476, 1482, 
1493 i 1499. 

Un possible trencament de la periodicitat de les celebracions dels 
perdons de la Santa Creu a causa d’aquesta guerra al darrer quart 
del segle xv, pogué ser la causa que va instar l’abat Joan de Cas-
tro l’any 1504, a sol·licitar del papa Juli II una nova confirmació 
de la butlla d’Urbà II (ADG G-142). Joan de Castro havia nascut 
a València i va accedir a les dignitats de cardenal de Santa Pris-
ca, de bisbe d’Agrigent i també de castellà del castell pontifici de 
Sant’Angelo, i l’any 1494 fou nomenat abat de Sant Pere de Ro-
des. La seva posició propera al pontífex sens dubte li va facilitar 
aconseguir que el papa ratifiqués la butlla de concessió del jubi-
leu a l’abadia de Sant Pere de Rodes. La confirmació de Juli II es 
va fer a Sant Pere de Roma, el dia 6 de febrer de 1504, any en el 
qual el dia 3 de maig havia de ser divendres, per tant, Any Sant a 
Sant Pere de Rodes. 



76 Cal afegir a totes aquestes notícies la troballa arqueològica, l’any 
1989, d’un tresor de 658 monedes d’or i plata, datades entre els 
segles  xiv i començament del xvi i de procedència molt diversa: 
Corona d’Aragó, Regne de Castella, Regne de Portugal, Regne de 
França, diversos estats italians, arquebisbat de Salzburg, Regne de 
Bohèmia, Regne d’Hongria i l’illa de Rodes. Dels estudis realitzats 
arran d’aquesta troballa s’ha deduït que es tractaria d’un tresor que 
algú hauria amagat, en algun moment dels anys 20 del segle xvi, a 
la planta baixa de l’edifici del Palau de l’Abat. I, encara que existei-
xen diverses teories sobre la seva procedència i la seva configura-
ció, podem aventurar-nos a pensar que es tracta d’una prova més 
de la presència de pelegrins de territoris llunyans a Sant Pere de 
Rodes durant la baixa edat mitjana. 

El tresor numismàtic de Sant Pere de Rodes. MNAC. Recipient de ceràmica on es va trobar dipositat el tresor de monedes. MNAC.



77Com a conclusió de l’estudi d’aquests documents podem extreure, 
en primer lloc, que la celebració dels anys sants a Sant Pere de Ro-
des i el prestigi de l’abadia com a centre de pelegrinatge durant el 
segle xv fou una realitat que repercutí a bastament dins el territori 
de la diòcesi de Girona. El fet que els bisbes de la majoria dels do-
cuments estudiats mobilitzessin la totalitat dels clergues del seu 
territori amb la finalitat de cercar col·laboracions per arranjar els 
camins que conduïen al monestir indica que la gent que acudia a 
la celebració havia de ser suficientment nombrosa i que el seu ori-
gen havia de transcendir els territoris episcopals gironins. Tal com 
s’especifica en alguns dels manuscrits, els pelegrins i penitents 
que acudien al jubileu procedien de diversis mundi partibus. 

Destaca també la bona predisposició dels bisbes de Girona a l’hora 
d’establir col·laboracions en la celebració dels anys sants de Sant 
Pere de Rodes, malgrat que el monestir depenia des del segle  x 
directament de la seu romana i no es va trobar mai sota la juris-
dicció episcopal. En tots els documents es detecta un interès per 
part dels diferents bisbes que els emeten per beneficiar l’afluència 
de pelegrins a l’abadia de Sant Pere de Rodes, en aquest aspecte 
també cal tenir present la bona situació que ocupaven els abats del 
monestir dins la política i l’alta jerarquia eclesiàstica de l’època. 

També ha quedat demostrat que una de les principals preocupa-
cions dels monjos de l’abadia és facilitar l’accés als pelegrins. Els 
camins, segons el percentatge de documents destinats a millorar 
el seu estat, es converteixen en una obsessió, perquè sens dubte la 
prioritat principal era que els penitents arribessin fins al santuari 
de Rodes. La majoria dels documents es van realitzar per tal de 
col·laborar en la millora dels accessos que havien de permetre 
l’arribada de la multitud de pelegrins que s’esperava que acudissin 

al jubileu, i de la mateixa manera, en quatre casos –els de 1409, un 
de 1420, el de 1448 i el de 1469– es tracta dels camins de pujada a 
la muntanya, el restant, de 1420, correspon a l’interès per reparar 
els ponts de la vila de Castelló d’Empúries. Les obres d’arranjament 
dels camins i dels ponts es promocionen mitjançant la proposta 
del bisbat d’incentivar la població a participar manualment o eco-
nòmica en els treballs de reconstrucció i millora, considerant com 
a caritatis opera tota col·laboració destinada a facilitar l’accés cap al 
monestir, a canvi d’atorgar quaranta dies d’indulgència als partici-
pants. En tots els documents s’especifiquen les diverses formes en 
què hom pot ajudar i col·laborar en les obres de reparació.  

Per últim, i pel que fa als detalls sobre la celebració que s’entre-
veuen en els manuscrits presentats, és important observar que 
aquests són plenament compatibles amb les dates i els perdons 
que apareixen especificats en la còpia del segle xiv de la butlla ori-
ginària que, suposadament, el papa Urbà II va concedir a final 
del segle  xi a l’abadia. Per tant, podem estar segurs que la còpia 
d’aquesta butlla era el guió principal pel qual es regien les celebra-
cions i els atorgaments d’indulgències a Sant Pere de Rodes. 

Amb aquest estudi pretenem haver demostrat l’existència de la 
celebració, que a vegades, per manca de dades, s’ha apropat als 
límits de la llegenda; la important repercussió i implicació que 
provocava arreu del bisbat, i, per últim, la multitud de persones 
que hi acudien, entre les quals podem afirmar que s’hi trobaven 
pelegrins que procedien o es dirigien a Sant Jaume de Galícia, 
Roma o Jerusalem, ja que una de les conclusions principals que 
s’extreu dels documents estudiats és que el jubileu de Sant Pere de 
Rodes, sens dubte era un esdeveniment excepcional, prestigiós i 
prestigiat tothora per la més alta jerarquia eclesiàstica de l’època. 



78 Els abats de Sant Pere de Rodes al segle XV

Els abats que encapçalaren la comunitat de Sant Pere de Rodes com-
patibilitzaren el govern de l’abadia amb altres càrrecs importants dins 
la política i l’alta jerarquia eclesiàstica de l’època, sobretot a partir de 
mitjan segle: 

Bertran Delantar (1374-1409)
possiblement d’origen occità, va exercir el càrrec d’abat de Sant Pere 
de Rodes com un autèntic senyor feudal. En ocasions fou convocat 
pel bisbe de Girona, juntament amb altres prelats, per tractar temes 
d’interès de la diòcesi. 

Bernat Estruc (1409-1416) 
era fi ll d’una família noble de Castelló d’Empúries, fou canceller del 
comte Joan d’Empúries, a més de jutge i comissari apostòlic. Va 
col·laborar activament en el Cisma d’Occident a favor del papa Be-
net XIII. Deixà l’abadia de Sant Pere de Rodes per ocupar la de Sant 
Cugat del Vallès (1416-1419). 

Esteve d’Agramunt (1416-1432) 
havia estat abat del monestir d’Amer abans d’ocupar l’abadia de Sant 
Pere de Rodes. 

Berenguer d’Espasens (1436-1446) 
va deixar el càrrec d’abat de Sant Pere de Besalú pel de Sant Pere de 
Rodes. Procedia d’una important família noble. 

Joan (1447) 
fou cardenal de Sant Pere de Roma i és el primer abat comendatari de 
Sant Pere de Rodes; a partir de llavors el càrrec abacial pogué ser com-
patible amb altres dignitats eclesiàstiques, per la qual cosa els abats 
podien percebre les rendes derivades de la comenda de l’abadia sense 
estar obligats a residir-hi. 

Antoni de Cerdà i de Lloscos (1449-1458)
ocupà l’abadia després de la breu regència del bisbe Bernat de Pau 
(1448). Va néixer a la població mallorquina de Santa Margalida, l’any 

1390, fou arquebisbe de Messina (Sicília) i també cardenal i bisbe de 
Lleida, preceptor del rei Alfons IV a Nàpols. Va morir a Roma l’any 
1459.

Antoni Alemany (1459-1460)
fou elegit abat el 14 d’octubre de 1459 i també era prior de Sant Cugat 
del Vallès. L’any 1461 resignà el càrrec d’abat de Sant Pere de Rodes per 
prendre el de Sant Cugat del Vallès. 

Bernat Margarit (1461-1486) 
nebot del bisbe Joan Margarit, era fi ll de Girona i pertanyia a una fa-
mília distingida del barri del Mercadal. Accedí a la dignitat de bisbe 
de Catània, i com a tal va acompanyar la reina Joana quan aquesta 
deixà Barcelona per dirigir-se a Nàpols. Fou recompensat pel rei per la 
seva actuació durant la guerra civil catalana i per haver donat suport al 
monarca Joan II durant la invasió de l’Empordà per part de les tropes 
franceses d’Anjou. 

Joan de Castro i de Pinós de So i Roig (1494-1596)
va néixer a València l’any 1431. Fou cardenal de Santa Prisca, bisbe 
d’Agrigent, castellà del castell de Sant’Angelo i prior de Santa Maria de 
Besalú. Va morir a Roma l’any 1506. 

Escut abacial de Sant Pere de Rodes.
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3. LES DARRERES CELEBRACIONS DE L’ANY SANT

A partir del primer quart del segle xvi, la influència de la 

Reforma protestant va atacar durament els costums de 

l’Església catòlica al voltant del culte a les relíquies, el culte 

a les imatges i la concessió d’indulgències; aquesta nova 

situació va causar una profunda davallada en el fenomen 

del pelegrinatge arreu de l’occident cristià, que derivà en 

una forta crisi dels santuaris pelegrinals. Sant Pere de 

Rodes no va quedar al marge d’aquesta davallada del 

pelegrinatge, i també quedà afectat per la crisi general i la 

inestabilitat que afectà Catalunya durant aquesta època, 

de tal manera que fins i tot el monestir fou abandonat pels 

monjos durant alguns anys. 

La greu crisi que patí el monestir a mesura que s’endinsà en el se-
gle xvi va arribar fins ben entrat el segle següent. Durant aquesta 
època de davallada es deixà de celebrar, temporalment, la festivitat 
jubilar, ja que fins i tot els monjos es veieren obligats l’any 1556 
a abandonar el cenobi temporalment i a traslladar-se a la vila de 
Llançà. La supressió de la celebració dels anys sants va arribar fins 
al segle  xvii. El cronista Jeroni Pujades, el qual tenia un profund 
coneixement del que passava al monestir, no va esmentar la cele-
bració del jubileu de Sant Pere de Rodes en el seu Dietari en les 
dates corresponents als divendres 3 de maig de 1602 i de 1624. En 
canvi, sí que ho va fer en la redacció del dia de la Santa Creu de 
maig de 1630, data que podem prendre com la de la recuperació 
de les celebracions: 

“Maig 1630

Divendres a 3. Dia de Sta. Creu. Són los perdons de St. Pere de Ro-
das. Com solen fer sempre que esta festa ve en divendres en dit mes 
de Maig, per bulla de Papa Urbà segon, anno secundo sui pontifica-
tus, et anno Domini MLXVII. He-la legida moltas vegadas.” 

Jeroni Pujades va ser testimoni directe de la vida al monestir bene-
dictí. Aquest fet fou degut a una estreta vinculació del jurista caste-
lloní amb el cenobi des de la seva infantesa, ja que segons explica 
ell mateix en els seus apunts manuscrits, l’abat Tomàs de Llupià 
fou padrí del seu germà petit, Tomaset. Anys més tard, el cronista 
s’instal·là a Castelló d’Empúries, des d’on sovint pujava al mones-
tir atret pel seu arxiu documental i també perquè Dalmau Pujades, 
fill seu, n’era monjo des de 1623, exercint el càrrec de paborde 
de Llançà. Així, en el setè volum de la seva Crónica Universal del 

Principado de Cataluña, escrit poc temps després de la celebració 
del jubileu de 1630, Pujades ens fa una exhaustiva descripció del 
ritual de celebració de la festivitat, de la presència de nombrosos 
pelegrins i del tipus d’indulgències que s’hi concedien. 



80 El jubileu de 1630

“Ofrecido tengo á mis lectores en el capítulo doce de este libro, darles no-
ticias del jubileo é indulgencias que al instar de la iglesia de San Pedro de 
Roma, tiene la de San Pedro de Roda, y gozan los que suben á visitarla 
todos los años que la fiesta de Santa Cruz de mayo cae en viernes; abrién-
dose el dia antes á la hora de vísperas aquella puerta ferrea que dige está 
de continuo y siempre cerrada á cal y canto y tiene su verja de hierro muy 
labrada, la cual mira hácia el cementerio. Ábrese pues como digo, la vigilia 
de la fiesta de la Cruz, antes de comenzar las primeras vísperas, en esta 
forma: revestido el Abad de pontifical y acompañado de sus monges llega 
á ella, y con un martillo dá unos pequeños golpes á la pared de cal y canto 
que tiene cerrada la puerta, y prosiguen los albañiles hasta deshacerla toda: 
abriendo despues la puerta de hierro que está cerrada con su cerrojo, entra 
el Convento procesionalmente por ella, siguiendo el pueblo que se halla 
presente, y se van á entrar en la galiléa que ya describí en el capítulo citado; 
y desde aquel punto y hora comienza el jubileo por toda la octava inclusive 
que ganan los que confesados y comulgados, contritos y arrepentidos de sus 
culpas y pecados, entraren por dicha puerta á la iglesia rogando por el Pon-
tífice, aumento de la fé, y por el estado de la Santa Iglesia católica romana, 
con jubileo plenísimo, como si en el año Santo personalmente visitaren las 
santas estaciones de la ciudad de Roma. 
 Por esta causa concurren allí en aquellos ocho dias muchos peregrinos de 
diferentes partes y reinos; (...); y esto, en virtud de una bula apostólica otor-
gada por el papa Urbano segundo dada in Urbe Veteri, que es Civitavechia, 
en los idus de enero, año segundo de su pontificado, que viene á ser el de 
1090 de Cristo por haber entrado en marzo del año 1088 conforme Illescas 
y otros. La copia auténtica de esta bula la he tenido en mis manos y leído 
hartas veces, y está guardada en la arca grande que dige sirve de archivo 
cabe á la sacristía. Es tan copiosa, que da facultad á cualquier confesor de 
los aprobados por el Ordinario, para que por toda aquella octava, estando 
en aquel lugar, pueda absolver á los penitentes, de cualquier escesos, culpas 
y delitos por enormes y graves que sean, así reservados como no á la Santa 
Sede Apostólica, con tal que no sean descomulgados por sentencia del ca-
non si quis suadente diábolo, que se entiende de los que sacrílegamente 
hubieren puesto manos violentas en personas eclesiásticas ó dedicadas al 
culto divino. (...).”

Pujades, Jeroni (1831). Crónica Universal del Principado de Cataluña es-
crita a principios del siglo xvii por Gerónimo Pujades, doctor en dere-
chos, natural de Barcelona, y catedrático de su universidad literaria. 
Tercera Parte, que el autor dejó inédita y se publica con Real licencia. 
Tomo VII. Imprenta de José Torner, Barcelona: 45-47



81Al llarg del segle  xvii, es van continuar celebrant jubileus a Sant 
Pere de Rodes, segurament seguint el mateix ritual d’obertura de 
la Porta Santa, similar al que tenia lloc a la ciutat de Roma, en el 
qual, i tan sols des de l’any 1500, tenia lloc l’obertura d’una Porta 
Santa. Així, la cerimònia que pogué observar i ens va descriure 
Pujades, que possiblement poca cosa tenia a veure amb el que 
s’havia anat realitzant al llarg de l’edat mitjana, fou una manera 
de contrarestar la crisi que havia viscut el pelegrinatge a Sant Pere 
de Rodes durant gairebé tot el segle xvi i donar-li un nou impuls 
en el segle xvii, imitant la cerimònia més prestigiosa de l’època, la 
dels jubileus romans. 

La Porta Santa de Sant Pere de Rodes hauria estat la de la façana 
principal de l’església i possiblement per aquest motiu es va cons-
truir en aquesta època una gran arcada que configura un petit 
porxo davant l’entrada de la sala anomenada galilea. Així, durant 
els anys en els quals l’accés principal de l’església romania tancat, 
l’accés al temple des de l’exterior del monestir s’havia de fer forço-
sament a través del claustre de l’abadia. 

L’any 1697 es va celebrar el darrer jubileu del monestir de Sant 
Pere de Rodes. Aquest fet el coneixíem a través d’autors com An-
drés de Simón Pontero, que l’any 1752 va visitar personalment 
Sant Pere de Rodes i en deixà escrites algunes referències històri-
ques i documentals, i també Jaime de Villanueva a qui li ho devi-
en comunicar els mateixos monjos a començament del segle  xix, 
quan ja havien abandonat el monestir de la muntanya de Verdera 
i residien a Vila-sacra. De moment, desconeixem per què no es 
tornaren a celebrar aquestes festivitats, ja que sembla força clar 
que pocs mesos després de la darrera celebració, la comunitat del 
monestir de Sant Pere de Rodes va fer gestions per tal de reforçar 

Galeria i font del claustre superior.
A l’extrem oest de la galeria sud del claustre superior de Sant Pere 
de Rodes, es pot veure una font decorada amb forma de petxina.  
La font és un element imprescindible en les destinacions de pelegri-
natge, i sol situar-se abans de l’entrada a les esglésies, ja que permetia 
als pelegrins netejar-se abans d’entrar a visitar el santuari, físicament i 
espiritual, després del llarg i penós camí. 



82 la legitimitat de la celebració dels jubileus al monument. Com ja 
hem vist, l’any 1698 el procurador del monestir de Sant Pere de 
Rodes, Narcís Llobera, va sol·licitar a la notaria de la cúria epis-
copal de Girona diversos trasllats de documents antics referents 
a les celebracions dels jubileus medievals, entre els quals també 
hi havia els documents que aportaven la transcripció literal de la 
butlla d’Urbà II i el de la confirmació del papa Juli II. 

L’interès per obtenir documents que acreditessin i reforcessin 
l’oficialitat dels jubileus l’any 1698 es pot relacionar, d’una banda, 
amb la mala època que passava el cenobi de la muntanya de Rodes, 
en la qual és molt possible que s’haguessin perdut els documents 
que oficialitzaven els anys sants. El monestir va patir saquejos per 
part de les tropes franceses a les darreries del segle  xvii, els més 
importants durant els anys 1675 i 1693. D’altra banda, el fet de de-
manar còpies dels documents legitimadors dels anys sants, mesos 
després d’haver finalitzat el darrer, també demostra una clara in-
tenció per part de la comunitat del monestir d’aconseguir que els 
bisbes contemporanis els confirmessin i de continuar celebrant 
els jubileus. 

El següent any en el qual el dia de la Santa Creu hauria coincidit 
en divendres hagués estat el 1709, però mesos abans les tropes 
franceses del duc de Noailles havien saquejat el monestir i se n’ha-
vien endut documents i objectes de valor, entre els quals hi havia 
la Bíblia de Sant Pere de Rodes. Podem relacionar la desaparició 
definitiva de la celebració de l’any sant de Sant Pere de Rodes amb 
aquest fet en concret i amb la situació d’inseguretat causada per la 
Guerra de Successió. 
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que les parts del cos de persones que foren santes conservaven 
intactes les seves qualitats i el poder que n’emanava era capaç de 
proporcionar a tot aquell qui s’hi aproximava amb devoció, el per-
dó dels seus pecats i també la curació de les seves malalties. Jun-
tament amb el culte a les relíquies que es professava a l’abadia de 
Sant Pere de Rodes, també resulta important considerar l’advoca-
ció a la qual foren dedicats els altars del monestir. Des dels inicis 
de l’edat mitjana, el culte a les imatges dels sants era associat amb 
el culte a les relíquies, les seves efígies també es consideraven im-
pregnades del seu poder miraculós. Per aquest motiu, tots els cen-
tres de pelegrinatge gaudien de diverses capelles amb diferents 
advocacions que podien anar variant al llarg dels temps, depenent 
de les popularitats hagiogràfiques del moment. En aquests altars 
i capelles, els fidels besaven les imatges, hi encenien ciris, hi cre-
maven encens, hi feien ofrenes i hi aportaven exvots, talment com 
si es tractessin de les persones vivents dels sants.  

1. LES RELÍQUIES DEL MONESTIR  
 DE SANT PERE DE RODES

Les relíquies del monestir de Sant Pere de Rodes, igual que a la 
majoria de temples romànics que en posseïen, es custodiaven 
dins l’espai del reconditori de l’església, una cambra soterrània 
oberta al bell mig de l’absis central. Les relíquies eren objectes 
molt valuosos i molt poderosos i, per tant, suficientment cobdici-
ats i susceptibles de ser robats o bé assaltats violentament per la 
desmesurada devoció que provocaven en els pelegrins. En tot cas, 
les relíquies són objectes materials, però que per haver estat part 
del cos d’un sant o haver-hi estat en contacte, queden per sempre 

IV. RELÍQUIES I DEVOCIONS DEL MONESTIR 
DE SANT PERE DE RODES

Les bases del fenomen del pelegrinatge medieval les hem 

de cercar en l’extraordinària importància que tingué el 

culte dels cossos dels sants. Com a santuari de pelegrinatge 

que fou, Sant Pere de Rodes va anar acumulant una gran 

quantitat de relíquies al llarg dels segles per tal de satisfer i 

atraure els nombrosos devots i penitents que hi arribaven. 



84 impregnades per la seva gràcia divina. Per aquest motiu, aparegué 
l’espai arquitectònic anomenat deambulatori o girola, un passa-
dís que circumdava l’espai del reconditori i permetia el culte i la 
proximitat a les relíquies dins un perímetre que en garantia la 
seguretat. Aquesta fórmula constructiva es va estendre a la major 
part de santuaris romànics de pelegrinació dels segles x i xi, entre 
ells Sant Pere de Rodes. 

També la cripta era un espai íntimament relacionat amb el cul-
te a les relíquies. A Sant Pere de Rodes, la cripta es va construir 
amb forma de deambulatori, de manera que permetia voltar el 
mur semicircular a l’interior del qual es conservava el tresor més 
preuat del monestir. Actualment aquest mur és totalment cec, 
però podem pensar que, igual que en construccions semblants 
d’altres santuaris de pelegrinatge, el mur tenia espitlleres i petites 
obertures per on els pelegrins podien treure el cap o bé introduir 
unes tires de roba per tal que quedessin impregnades pel poder 
diví que es desprenia de les relíquies. En la seva descripció de la 
tomba de Sant Pere de Roma, Gregori de Tours explica: “El cristià 
que vé a resar, passa el cap per la Fenestrella de la tomba i formula 
la seva oració: si la seva petició és justa, l’efecte és immediat. El 
que es vol endur una relíquia introdueix de la mateixa manera un 
tros de tela, prèviament pesada; després dejuna, vetlla i demana 
humilment la protecció de l’apòstol. Quina meravella! Si la seva fe 
és suficient, la tela queda tant impregnada de la virtud divina que 
ha augmentat el seu pes. El suplicant sap així que la seva petició 
ha esta atesa.” (Réau, 2000).

Les relíquies que posseïa Sant Pere de Rodes són un dels aspec-
tes actualment més ben documentats de la història del monestir. 
Existeixen dues fonts d’informació fonamentals que ens permeten 

conèixer quines eren les que es custodiaven a Sant Pere de Rodes. 
D’una banda, Jeroni Pujades en la seva Crónica Universal del Prin-

cipado de Cataluña aportà diverses notícies referents a les relíquies 
que s’hi conservaven i també el relat de la llegenda fundacional, 
en el qual s’esmenten les que arribaren procedents de Roma. De 
l’altra, un pergamí que Jaime de Villanueva, a començament del 
segle  xix, va copiar de l’arxiu del monestir i que l’autor publicà 
al volum xv de la seva obra Viaje literario a las iglesias de España. 
El manuscrit consistia en un cartell del segle  xv –no s’especifi-
ca l’any– en el qual s’utilitzava un llarg inventari de relíquies per 
anunciar la celebració d’un dels jubileus de l’abadia de Rodes. A 
més, també tenim la informació material aportada pel tresor de 
relíquies que fou descobert sota el presbiteri de l’església del mo-
nestir a començament del segle  xix, de què ja hem parlat en un 
altre capítol d’aquesta obra, i part del qual es troba conservat avui 
dia al Museu Diocesà de Girona. 

Ja hem vist en un capítol anterior que amb la llegenda fundacional 
s’atribueix l’arribada de les primeres relíquies al monestir, entre 
les quals destacaven el cap i el braç dret del Príncep dels Apòs-
tols. Segons el text de la llegenda, aquestes relíquies, juntament 
amb les de Pere Exorcista, les dels sants màrtirs Concordi, Llucià i 
Moderand, i també la sang de la imatge de Crist, van romandre al 
monestir. I de fet, al final de tot el document transcrit per Pujades 
hi apareix un regest del contingut: “De com el cap i el braç dret de 
sant Pere, la sang preciosa de la imatge del Senyor, i els cossos de 
diversos màrtirs foren portats al monestir de Sant Pere de Rodes, 
de la diòcesi de Girona.”(BNF, Fons Baluze, ms 234).

En cap moment del relat no es diu que el cap i el braç dret tornes-
sin a Roma, però tampoc no es confirma que es quedessin a la 



85muntanya de Rodes. De ben segur, el fet que el monestir s’ufanés 
de posseir entre els seus tresors les dues parts més importants del 
cos del primer Papa podia incomodar les altes jerarquies eclesiàsti-
ques. Potser és per aquest motiu que en la transcripció de Pujades 
hi ha un paràgraf al final de la narració, que pogué ser afegit en 
un moment posterior a la redacció del text original, que comenta: 
“A Sant Pere, a la muntanya de Rodes, on reposa Pere diaca, fillol 
de sant Pere apòstol, i on és sepultada santa Concòrdia (sic), sant 
Llucià i sant Moderand, màrtirs. I reposen sota l’altar i també molts 
altres ciutadans romans que van patir persecució a causa de creure 
en els sobredits sants fidels.”  No s’esmenta que en aquell moment 
el cap i el braç dret de sant Pere apòstol estiguessin al monestir. 

Quan Jeroni Pujades va redactar la seva obra Crónica Universal del 

Principado de Cataluña, va justificar així el suposat retorn a Roma 
de les relíquies de l’apòstol sant Pere: “Entendiéndolo así, no halla-

mos contrariedad en lo que sobre este particular dejamos aquí escrito, 

y lo que universalmente profesa la santa Iglesia católica romana, dici-

endo que la cabeza del apóstol San Pedro realmente está en Roma, y 

allí se muestra junto con la de su socio y coapóstol San Pablo (...) Y así 

pudieron estar en un tiempo la cabeza y brazo en Cataluña, y des pués 

volverlo á Roma.” (Pujades, Crónica, vol. iv). També en inventariar 
les relíquies del monestir en la mateixa obra, Pujades assegura en 
el volum  vii que els cossos de Concordi, Llucià, Moderand i Pere 
Exorcista foren “los cuatro que trajeron de Roma los tres primeros fun-

dadores de este santuario (...)”, però en cap moment no fa referència 
a les relíquies del Príncep dels Apòstols. 

Sembla que hi havia, almenys a partir de les notícies que tenim del 
segle xv i posteriors, cert temor per part del monestir d’atribuir-se 
la possessió de les preuades relíquies de sant Pere, una atribució 

que de ben segur seria mal interpretada per la Santa Seu, la qual 
pretenia des de sempre tenir sota la seva custòdia el cos sencer de 
sant Pere apòstol. Tot i així, en el cartell del segle xv que va copiar 
Jaime de Villanueva, enmig de la gran quantitat de relíquies que 
l’anunci oferia als pelegrins i devots que visitessin Sant Pere de 
Rodes durant el temps de jubileu, de forma molt discreta aparei-
xia: “Item est etiam caput et brachium Beati Petri.” 

Contrasta la discreció i reticència dels documents a reconèixer la 
possessió de les relíquies de l’apòstol, amb el protagonisme que 
adquireixen les relíquies de sant Pere Exorcista, consistents en el 
seu cos sencer. Aquest màrtir és considerat un alter ego de l’apòstol 
sant Pere, i en la seva hagiografia apareix com a fill, fillol o deixeble 
d’aquest. Per aquest motiu, les seves restes podien considerar-se 
com un excel·lent substitutiu de les relíquies cabdals del Príncep 
dels Apòstols. Així, en l’anunci del segle  xv, en el qual les relíqui-
es de sant Pere apòstol simplement són esmentades, per explicar 
les de l’Exorcista s’hi incorpora una genealogia que li dóna més 
filiacions hagiogràfiques i també de proximitat geogràfica amb el 
monestir: “(...) El dit Pere (l’Exorcista), va ser fill de santa Perpètua 
i d’un tal Quocus-liberi. El pare del tal Quocus-Liberi, s’anomenava 
Bàrbar, i per amor al seu fill, va voler que una ciutat dugués el seu 
nom: Quocus-liberi, que vulgarment es coneix ara com Cotlliure.” 

En el cas de l’inventari que aporta Pujades, aquest és també es-
mentat de forma deferent: “Primeramente se halla en ella el cuerpo 

entero de San Pedro ecsorcista proahijado y discípulo que fué del prín-

cipe de los apóstoles San Pedro (...).”  

Però a part de la polèmica que hi pogués haver entorn del cap i del 
braç dret de sant Pere, al monestir de Sant Pere de Rodes hi havia 
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conserva dins un reliquiari de plata daurada 
realitzat a mitjan segle xvi. 

El fet de posseir aquesta impor-
tantíssima relíquia, i que el 
monestir de Liébana es tro-
bés dins la ruta que conduïa 
a Sant Jaume de Galícia, va fer 
que durant l’edat mitjana es con-
vertís en un gran centre de pelegrinatge. Igual 
que a Sant Pere de Rodes, el papa Juli II tam-
bé va confirmar i oficialitzar la celebració del 
seu jubileu, pel qual es concedia indulgèn-
cia plenària cada any en què el dia de Sant 
Toribi, el 16 d’abril, fos diumenge i durant la 
seva vuitena. 

altres relíquies d’aquest apòstol. En l’inventari de l’anunci de jubi-
leu del segle xv apareix la cadena amb la qual fou lligat sant Pere 
quan Herodes l’empresonà a Jerusalem, un ganivet i altres ossos, 
sense especificar de quines parts. Pel que fa a les aportacions de 
Pujades, esmenta també que a la sagristia de l’església es guardava 
el ganivet que sant Pere, quan era pescador, utilitzava per tallar les 
xarxes en el moment en què Crist el va cridar per convertir-lo en 
el seu deixeble. 

L’altra relíquia valuosa que esmenta la llegenda fundacional és la 
sang de la imatge de Crist. Aquesta és esmentada en el manuscrit 
d’on Pujades copia la llegenda: “et unam ampullam de sanguine qui 

fuit imaginis domini”, i també apareix a l’inventari del segle xv que 
aporta Villanueva: “Item quaedam ampulla in qua est sanguis pas-

sionis imaginis Domini.” És en aquest darrer on s’observa que el 
monestir posseeix, a més d’aquesta relíquia, un ampli repertori de 
sangs i altres elements de la Passió de Nostre Senyor: sang proce-
dent de la Creu, del Sant Sepulcre i del Sant Sudari de Jesucrist. A 
més, hi consta també una pedra de la columna on Crist fou lligat i 
fuetejat i acaben el repertori de relíquies cristianes la pedra blanca 
que Nostre Senyor utilitzà per pujar damunt la burra el dia del 
Ram i la terra roja que trepitjava quan va pronunciar les paraules 
Pax Vobis.  

Lignum crucis de San Toribio de Liébana. Cantàbria.
Les relíquies més populars dels santuaris europeus van ser sens dubte 
els fragments de la Vera Creu, anomenats Lignum Crucis. Segons la 
tradició, a San Toribio de Liébana se’n conserva el fragment més gran. 
Aquest fragment possiblement va ser portat, a mitjan segle viii, junta-
ment amb les restes de sant Toribi de Mans. La creu, de 635 x 393 mm, 
amb un gruix de 38 mm, té la particularitat de conservar el forat del 

Com hem vist en el capítol dedicat a la iconografia de la portalada 
del Mestre de Cabestany, crida l’atenció que precisament la figura 
de Crist i dels seus miracles protagonitzava el programa iconogrà-
fic de la portalada de l’església de Sant Pere de Rodes, realitzada 
a mitjan segle xii, pel taller del Mestre de Cabestany. Així, podem 
pensar en una relació directa entre les representacions escultòri-
ques de miracles de Jesucrist de la portalada i les relíquies curati-
ves que es conservaven en el monestir. 

Per últim, i pel que fa a les restants relíquies fundacionals, les dels 
tres màrtirs Concordi, Llucià i Moderant, no costa gaire pensar 
en un possible simbolisme entre els noms d’aquests sants i les 
virtuts escaients als professos de l’orde benedictí. Així, la llegen-
dària construcció del cenobi s’hauria realitzat de forma simbòlica 
damunt els sòlids fonaments d’aquestes tres virtuts: concòrdia, 
lucidesa i moderació.  
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En el manuscrit que anunciava un dels jubileus del segle xv és on 
trobem més quantitat i diversitat de relíquies del monestir, sens 
dubte imprescindibles per atraure una gran munió de pelegrins i 
confessos, tal com s’explica a l’encapçalament. Així, dins el reliqui-
ari de Sant Pere de Rodes del segle  xv, hi havia un gran nombre 
de relíquies, entre les quals, a part del lloc destacat que hi ocupa-
ven les fundacionals, hi havia un lloc preferent per als cossos de 
màrtirs, dels quals consta que n’hi havia un total de divuit sencers, 
precisament la mateixa quantitat de màrtirs que eren venerats a 
Saragossa des de temps antics. En l’ampli llistat, es poden obser-
var les dues classificacions de relíquies medievals que Louis Réau 
va identificar com a reals o primàries, o sigui les parts físiques dels 
cossos dels sants, i les indirectes o secundàries: roba que estigué 
en contacte amb el sant o les seves despulles; oli en el qual s’havi-
en macerat els cossos; cera dels ciris cremats al voltant de les seves 
tombes o flors i perfums que s’havien barrejat amb els efluvis del 
reliquiari. 

Notícia de les relíquies de l’església de Sant Pere de Rodes, d’un perga-
mí manuscrit del segle xv, de l’arxiu de Sant Pere de Rodes

No sense motiu, hem vist brillar en aquest venerable i sant monestir 
indulgències, privilegis i prerrogatives dels summes pontífexs, ja que 
en ell persisteixen tants cossos de sants i reliquíes. 

Són en primer lloc divuit cossos de màrtirs: Torcat, Acci, Cisefó, Ver-
gi, Segon, Abula, Indaleci, Urci, Cecili, Eibert, Carcesi, Eufrasi, Eliturgi, 
Concordi, Lluci, Moderant i Pere exorcista. Entre els gloriosíssims màr-
tirs, el dit Pere, va ser fill de santa Perpètua i d’un tal Quocus-liberi. El 
pare del tal Quocus-liberi s’anomenava Bàrbar, i, per amor al seu fill, va 
voler que una ciutat dugués el seu nom: Quocus-liberi, que vulgarment 
es coneix ara com Cotlliure. 

També hi ha el cap i el braç dret de sant Pere. 

Tots aquests cossos i relíquies de sants són i reposen en una bonica 
cova que és sota l’altar de sant Pau, bisbe de Narbona, el qual es troba 
sota l’altar major de sant Pere apòstol. 

Hi ha també la cadena amb la qual fou lligat sant Pere apòstol, per 
Herodes, a Jerusalem, i el seu ganivet. 

També la capa preciosa amb estola i manible, de l’arquebisbe sant To-
màs de Canterbury.

També una ampolla en la qual hi ha la sang de la passió de la imatge 
del Senyor, i també sang de la creu del Senyor, del sepulcre i del sudari 
de Nostre Senyor Jesucrist. També una pedra de la columna on Crist 
fou lligat i fuetejat. 

També un os sencer del braç, una vèrtebra de l’esquena i mitja costella 
de sant Just.

També una vèrtebra sencera de sant Castor. 

Un os de sant Agrícola, un altre de sant Martí, un altre de sant Gerard. I 
també un gran os amb carn de sant Florenci. També un os de sant Tirs 
i un altre de sant Fèlix. 

També ossos de sant Esteve protomàrtir i una pedra de la seva lapida-
ció. 

També un gran queixal de sant Valeri. 

Ossos dels sants apòstols Pere i Pau, i de sant Andreu, de sant Mateu, 
de sant Bartomeu. També de sant Llorenç, sant Vicenç, sant Eleuteri, sant 
Feliu màrtir, sant Semme, sant Nicolau bisbe, sant Marcià i sant Blasi. 

També relíquies dels sants apòstols Felip i Jaume. 

El mantell de sant Martí, i també de santa Marcel·lina i de santa Justi-
na, verges. 

Un dit de santa Maria Magdalena, amb carn. 

La túnica de sant Ambrosi.

La pedra blanca que Nostre Senyor usà per pujar sobre la burra i la 
terra roja d’on era quan va pronunciar “La pau sigui amb vosaltres”.

Els olis de santa Caterina i santa Demèria i moltes pedres dels seus 
sepulcres.

També molts altres ossos i moltes pols i ampolles de sants, els noms 
dels quals ignorem.  

Villanueva, Jaime de (1851). Viaje literario a las iglesias de España. Vol. XV. Viage 
á Gerona y á Roda. Madrid. Real Academia de la Historia.
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Com veiem, també abundaven a Sant Pere de 
Rodes les relíquies apostòliques. Crist havia 
concedit als apòstols els seus poders per tal 
de poder realitzar els mateixos miracles que 
ell: “Cureu els malalts, feu que es desperten 
els morts, netegeu del seu mal els leprosos, 
expulseu els dimonis: i com que això ho heu 
rebut gratis, doneu-ho gratis” (Mt. 10, 8). Així 
sabem, per l’inventari aportat per Villanueva, 
que hi havia, a més de les ja esmentades relíqui-
es de sant Pere, ossos dels apòstols Pere, Pau, 
Andreu i Bartomeu i també relíquies de sant 
Felip i de sant Jaume. Pel que fa a elements 
procedents d’altres personatges evangèlics, te-
nim constància que hi havia ossos i una pedra 
de la lapidació de sant Esteve i també un dit 
amb carn de santa Maria Magdalena. 

Reliquiari de Sant Jordi. Segle xv. 
Catedral de Tarragona.

Destaca el protagonisme que adquireixen, tant en l’inventari del 
segle  xv com en la relació de Jeroni Pujades, les relíquies perta-
nyents a l’arquebisbe sant Tomàs de Canterbury. Així, Villanueva, 
a més d’esmentar-les en l’inventari que va copiar, també les va po-
der veure entre les escasses relíquies que conservava el monestir 
a començament del segle  xix: “Tal es una capa pluvial tejida en 
oro notoriamente del siglo xii por su hechura con el triangulito de 
capilla cosido en lo alto de ella. Dícese haber sido de Santo Tomas 
Cantuariense.” Jeroni Pujades, per la seva banda, donant més de-
talls sobre el paper de defensor de l’Església romana que tingué 
aquest sant, aporta: “Mas digo, que en dicha iglesia se halla la capa 
pluvial que usaba en su pontifical el Santo (dos veces mártir por la 
iglesia Romana) Tomas arzobispo de Canturia, y no fue sin provi-
dencia del cielo, que en la casa de San Pedro se guarde una prenda 
del que supo dar la vida en prenda por la defensa de la suprema 
potestad y inmediata sujecion á la misma Santa Sede y á su Pon-

Reliquiari d’una costella. Segle xiii. MEV.

Detall de les pintures murals de l’absidiola on detenen Sant Tomàs  
de Canterbury. Segle xii. Santa Maria de Terrassa.



89tífice Romano.” Sant Tomàs fou canonitzat l’any 1173, només tres 
anys després de la seva mort, i ben aviat la ciutat de Canterbury es 
va convertir en un dels centres pelegrinals més importants d’Eu-
ropa. Dels documents referents a les seves relíquies conservades 
a Sant Pere de Rodes, es deriva que aquestes eren molt valorades 
en el monestir, fet que segurament fou motivat per la indulgència 
plenària que, des de l’any 1179, el papa concedia a tot aquell que 
pelegrinés per venerar les relíquies de sant Tomàs de Canterbury. 

Capa pluvial. Segle xiii. MD de la Seu d’Urgell.

A part de les relíquies corresponents a sants i a màrtirs sabem que 
Jeroni Pujades va veure al sagrari del monestir dues botzines o 
banyes de marfil que, segons una tradició oral, havien pertangut 
a Carlemany. La figura del gran emperador fou canonitzada l’any 
1165, a instàncies de l’emperador Frederic Barbarrossa, per l’anti-
papa Pasqual III, però mai no fou acceptat oficialment com a sant 
per la Santa Seu, tot i que sí que es va tolerar el seu culte, que es va 
concentrar a França, Alemanya i també a Girona. A part de l’aire de 
santedat que podia envoltar Carlemany i de la possible sacralitat de 
les botzines que conservava el monestir, el fet de tenir-hi objectes 

que li pertanyeren, constituïa, sens dubte, un element 
justificador de les tradicions que defensaven que Car-
lemany, en el moment en què va venir a Catalunya per 
defensar Girona dels musulmans, va fundar el mones-
tir o, en altres versions, hi passà per resar dins la 
seva església.

Pel que fa a l’arqueta que fou descoberta en un 
dels murs del presbiteri a començament del 
segle  xix, dins la qual es van trobar diver-
sos reliquiaris i relíquies d’una antiguitat 
considerable, hi ha algunes dades que ens 
permeten saber i aventurar de quins sants 
procedien. 

Podem suposar que dins l’encolpium, tal 
com era costum, podia haver-hi un frag-
ment de la Vera Creu, i que en una de les lip-
sanoteques, on hi havia la inscripció referent a 
Sant Pelagi, hi hauria hagut una relíquia proce-
dent d’aquest sant.  A banda, hi havia dues re-
ferències més escrites en dos petits pergamins. 
Un dels pergamins tenia la inscripció: “Sancti Pe-

lagii”, el mateix sant que apareixia inscrit en la 
lipsanoteca rectangular, fent al·lusió a sant 
Pelagi de Constança, màrtir del segle  iii 
les relíquies del qual, des del segle  ix, 
es conservaven al monestir benedictí 
de Reichenau (Suïssa), on atreien 
un gran nombre de pelegrins gràcies 
a les fabuloses propietats curatives que Sant Carlemany. MCCG.



90 se’ls atribuïa. Sant Pelagi fou àmpliament venerat fins al segle  xii, 
moment en el qual fou substituït per Sant Conrad de Constança, 
un altre sant local de recent aparició que en aquell moment resultà 
més popular i al qual se li atribuïren les mateixes virtuts miracu-
loses que oferia el seu destronat predecessor. Un segon pergamí 
tenia escrit: “He sunt reliquie sancti Castoris episcopi et festivitas 
eius est XI kalendas octobris”, referint-se a una relíquia de sant 
Castor de Nimes, bisbe d’Apte, mort cap a l’any 420. 

Dins l’arqueta hi havia més relíquies, però no se’n sap la quantitat 
ni tampoc la filiació, únicament es va especificar que hi havia un 
gran os de columna vertebral. Podem aventurar-nos a relacionar 
aquest gran os amb la vèrtebra de sant Castor que apareix esmen-
tada en el manuscrit del segle  xv, ja que el nom d’aquest sant, 
com hem vist, també apareixia en un dels pergamins del tresor. 
Si aquesta relació fos certa, quedaria demostrat que el cartell es 
va realitzar en un moment previ a l’ocultació de les relíquies, tot 
i que la circumstància de no conèixer la data del cartell ni la de 
l’ocultació, i el fet que fossin tants els jubileus que s’anunciaren al 
segle xv, fa impossible que puguem determinar una data prèvia a 
l’aparedament del tresor. Pel que fa a les relíquies de sant Pelagi, 
aquestes no apareixen en el cartell anunciador, però en tractar-se 
d’un sant que al segle xv havia perdut la seva popularitat s’hauria 
pogut incloure “entre els molts altres ossos i moltes pols i ampo-
lles de sants, els noms dels quals ignorem.” 

Així doncs, a Sant Pere de Rodes, com a mínim a final de l’edat 
mitjana i a principi de l’època moderna, es venerava una immensa 
quantitat i diversitat de relíquies, entre les quals tenien cert prota-
gonisme les fundacionals –entre elles, i promocionades d’una for-
ma molt discreta, el cap i el braç dret de sant Pere apòstol. D’una 

banda, la importància que adquireixen les relíquies fundacionals 
en els documents es deriva del poder legitimador que havien ad-
quirit aquestes per al monestir perquè, segons la llegenda, elles 
foren les que van intercedir per la construcció d’un cenobi dedicat 
a sant Pere a la muntanya de Rodes. D’altra banda, els monjos van 
saber proveir-se d’una immensa quantitat de relíquies sagrades 
a mesura que avançaven els segles, per mantenir la seva posició 
privilegiada com a centre de peregrinació. El fet que a Sant Pere 
de Rodes es custodiessin fragments de cossos de sants que tenien 
els seus principals cultes en territoris molt llunyans es pot enten-
dre com una fórmula utilitzada pel monestir empordanès per tal 
d’atraure i satisfer pelegrins vinguts de llocs del nord.

El conjunt de relíquies que els monjos van acumular al monestir 
al llarg del temps va anar desapareixent a causa de les guerres i 
saquejos que va patir l’abadia durant els segles xvii i xviii. Com en 
d’altres santuaris, els valuosos reliquiaris que les protegien, tre-
ballats en or, plata, ivori o cristall de roca, amb incrustacions de 
perles o pedres precioses, molts d’ells veritables meravelles d’or-
febreria, van propiciar que fossin objectiu de lladres i saquejadors 
que sovint els desmuntaren i fongueren per poder treure’n ràpi-
dament un benefici econòmic. Quan Jaime de Villanueva visità el 
monestir de Figueres, a principi del segle  xix, només hi va veure 
dues relíquies: la capa de sant Tomàs de Canterbury i la cadena 
amb la qual fou lligat l’apòstol sant Pere. Pel que fa a la resta, diu: 
“... lo demas consumieron las guerras, particularmente la última de 

1793.” 
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2. ELS ALTARS DEVOCIONALS DEL MONESTIR  
 DE SANT PERE DE RODES

No sabem encara en quin moment es va construir la primera es-
glésia dedicada a sant Pere a la muntanya de Rodes. El primer 
esment data de l’any 878, i es troba en un precepte del rei Lluís II 
el Tartamut en el qual queda palesa una disputa iniciada l’any 874 
entre els monestirs de Sant Esteve de Banyoles i de Sant Policarp 
de Rasés per la possessió de quatre cel·les del territori de Perala-
da. En aquest moment i fins ben entrat el segle x, l’església de Sant 
Pere de Rodes era un petit edifici que s’ha pogut delimitar en les 
excavacions arqueològiques del 1995 i del qual resta la part de l’ab-
sis semicircular, que fou aprofitat en la construcció de la cripta ac-
tual. Possiblement, doncs, en aquell moment el petit temple d’un 
sol absis hauria tingut únicament un altar destinat a sant Pere. 

Des de la construcció de la nova església, la que avui podem 
contemplar dins el monestir, l’altar major sempre va estar de-
dicat a sant Pere Apòstol. Una escultura gòtica d’aquest sant, 
procedent del monestir, es conserva avui a l’església parroquial 
del Port de la Selva. L’advocació a sant Pere normalment com-
porta la presència de sant Pau, atès que són considerats els dos 
pilars de l’Església romana. També sant Andreu sol acompanyar 
els altres dos apòstols. Per aquest motiu, aquests sants acom-
panyants van ocupar els altars dels absis laterals del nord i del 
sud, respectivament. L’altar de sant Andreu, però, en temps de 
Jeroni Pujades, havia canviat la seva dedicació a la de la Mare de 
Déu del Roser. 

Aquests canvis d’advocació en favor del culte a la Mare de Déu 
són un fet comú en moltes esglésies i monestirs en època baix-
medieval i moderna, a causa d’una major popularitat dels cultes 
marians. 

També ens parla Jeroni Pujades que, en la seva època, hi havia 
dins l’església del monestir un altar al mig de la nau central de 
l’església: “... y de coluna á coluna de la nave grande del medio, 
hay un altar con su sagrario donde está reservado el Santísimo.” 

La cripta que es troba sota el presbiteri de l’església posseeix un 
petit absis a la seva banda est. Segons Jeroni Pujades, dins la cripta 
del monestir hi havia la cova en la qual els tres monjos fundadors 
van dipositar les relíquies vingudes de Roma i allí continuaven en 
temps de Pujades. Així, aquest altar, des del moment de la seva 
construcció i fins a començament del segle  xvii, va estar dedicat 
a sant Pau Sergi, bisbe de Narbona, el màrtir que, segons la lle-
genda fundacional, havia fet d’ermità en aquella cova damunt la 
qual  havia construït un petit altar. Val a dir que sant Pau Sergi, de 
la mateixa manera que passa amb sant Pere exorcista, esdevé en 
hagiografia un alter ego de l’apòstol sant Pau, ja que se li atribueix 
haver-ne estat deixeble directe.

Pel que fa a la cova, sembla que, per les notícies que aporta Pu-
jades i per una nota a peu de pàgina dels editors de la Crónica 

Universal, aquesta existia i es trobava a l’interior de la cripta. Pu-
jades cita: “Bajo la capilla mayor está la cueva donde se retiraba 
en contemplacion el santo obispo Sergio Paulo. Solia algun dia 
la gente que subia á visitar este santuario entrar por devoción en 
esta cueva, y tan adentro, que hay antigua tradición que llegaban 
hasta el mar. Mandóse con el tiempo cerrar en parte, porque no 



92 pisasen pies de pecadores un santuario que fué consagrado con 
lás lagrimas y penitencias de aquel santo Obispo.” En l’edició de la 
Crónica realitzada el 1831, els editors afegeixen una nota a peu de 
pàgina a la descripció de la cova que fa Pujades: “Ecsistía en efec-
to esta cueva en el sitio ó lugar que dice el Cronista, y en ella fue 
hallada antiguamente la imágen que llamaban de Nuestra Señora 
de la Cueva. Era esta muy honda, pero no llegaba al mar, del que 
dista de aquel punto más de tres quartos de hora (...).” A més, cal 
recordar que en el cartell de l’inventari de relíquies del segle  xv 
que hem presentat en l’anterior capítol, s’esmenta que les relíqui-
es es troben en “una bonica cova que és sota l’altar de sant Pau”. 
Aquest altar estaria situat dins la cripta, per tant, i segons aques-
tes notícies, en el subsòl d’aquesta estança hi hauria la cova on es 
venerarien les relíquies. Malgrat tot, de moment, no hi ha proves 
arqueològiques que ens confirmin la seva existència. 

L’altar de sant Pau de Narbona fou substituït al segle  xvii, preci-
sament pel de la Mare de Déu de la Cova, pocs anys després de 
la narració de Pujades. Tenim un document a l’Arxiu Diocesà de 
Girona, datat el 16 de febrer de 1666, que fa referència a una in-
dulgència que el papa Alexandre VII concedí “a la Isglesia de Sant 
Pere dels Monjos del orde de Sant Benet de Rodes del present 
bisbat de Gerona en la qual es situat lo Altar de Nostra Senyora de 
la Cova, vulgarment anomenat”, i especifica el detall “que algun 
sacerdot de la matexa isglesia tant solament celebrara missa de 
diffunts en lo dit Altar de Nostra Senyora de la Cova en lo die de la 
commemoració dels difunts” (ADG U- 261). 

Goigs de la Mare de Déu de la Cova. 



93Pels goigs dedicats a aquesta Mare de Déu, sabem que el seu culte 
va sobreviure als trasllats que va fer la comunitat benedictina de 
Sant Pere de Rodes, l’any 1798 a Vila-sacra i el 1817 a Figueres. 

El deambulatori superior de l’església connectava dues torres que 
antigament havien servit de campanar a l’església fins a la cons-
trucció del campanar actual, del segle xii. Avui només es conserva 
una de les torres, la del nord, a l’interior de la qual hi ha una cape-
lla que sabem que fou dedicada a l’arcàngel sant Miquel, gràcies de 
nou a notícies aportades per Jeroni Pujades: “Dentro de esta torre 
hay un oratorio, que en hartos lugares pudiera servir de iglesia 
parroquial, cuya ara está dedicada al Santo Arcangel Miguel (...)”. 
El culte a l’arcàngel sant Miquel, protector dels pelegrins, va estar 
molt estès durant l’edat mitjana i, concretament a Catalunya, era 
un sant molt popular i apreciat si considerem el gran nombre de 
catalans que pelegrinaven fins a la península de Monte Gargano, a 
Itàlia, per venerar el santuari dedicat a aquest arcàngel. 

Abans de pujar les escales que condueixen a la capella de Sant 
Miquel des del deambulatori superior, hi ha una petita cambra 
circular amb unes restes de pintura datades per Imma Lorés al 
segle xiii, que representen sant Martí tallant un tros de la seva capa 
per donar-la al pobre. Per aquest motiu, actualment aquest espai 
rep el nom de capella de Sant Martí tot i que possiblement només 
tingué la funció de sagristia de la capella de Sant Miquel. 

Finalment, en el claustre superior del monestir de Sant Pere de 
Rodes hi ha una font construïda en època moderna, modelada en 
forma d’una gran petxina, amb una fornícula al damunt, de la qual 
no tenim cap notícia documental que ens indiqui a quin sant esta-
va dedicada, tot i que la presència de la petxina ens pot indicar una 

possible advocació a sant Jaume. És un fet comú la presència de 
fonts i sortidors d’aigua als monestirs, ja que el claustre esdevenia 
una emulació del Paradís, i la presència d’aigua i verdor contribuïa 
a aquest fet. A més, la proximitat de la font al refetor o menjador 
de la comunitat també era útil als monjos perquè els permetia ren-
tar-se les mans abans de menjar. Tot i així, la presència d’aquesta 
font dins el claustre també es pot relacionar amb el pelegrinatge. 
Jeroni Pujades ens parla que, durant el segle  xvii, en els anys en 
els quals no se celebrava jubileu, la Porta Santa que accedia direc-
tament a l’església romania tancada, i l’accés al temple s’havia de 
fer pel claustre: “... y así cuando no es tiempo de jubileo se entra á 
la iglesia por el claustro del monasterio.” Per tant, si algun pelegrí 
volia accedir al temple, primer havia de passar pel claustre, excep-
te durant els anys sants en què restava oberta la Porta Santa. En el 
claustre, el pelegrí trobaria la font dedicada al sant patró dels pe-
legrins en la qual podria rentar-se físicament, i espiritual, després 
del seu llarg viatge. 

Pintures de la capella de Sant Martí del monestir de Sant Pere de Rodes.



94 De moment, no tenim constància de cap més altar dedicat a altres 
advocacions religioses al monestir de Sant Pere de la muntanya de 
Rodes, tot i que podem sospitar que n’hi hauria més, dins l’esglé-
sia i en altres estances de l’edifici. Sabem, gràcies a un inventari 
publicat per Antoni Papell, que dins l’església del monestir que es 
va construir a Figueres, en el moment final de la història de la co-
munitat benedictina, l’any 1835, hi havia diversos altars amb múl-
tiples dedicacions. Al monestir de Sant Pere de Rodes de Figueres 
l’altar major era dedicat a sant Pere, juntament amb sant Josep i 
santa Escolàstica. La resta d’altars eren dedicats a sant Benet, sant 
Ildefons i sant Gregori; sant Tomàs; la Mare de Déu del Roser, san-
ta Llúcia i santa Isabel; la Verge de la Cova, sant Pau i sant Antoni 
i, per últim, un darrer dedicat al Sant Crist. 

Com veiem, entre els nous altars del monestir de Figueres van 
perdurar alguns dels cultes que coneixem de l’antiga abadia, no 
podem descartar, però, que alguns dels altres altars de Figueres, 
també haguessin estat traslladats des de la muntanya de Rodes, 
com podria ser el cas del de Sant Benet, el sant patró de l’ordre 
benedictina. 

Asil Vilallonga de Figueres 
L’església del monestir, un cop traslladat a Figueres, es trobava exac-
tament en el lloc on avui hi ha la capella de la Mare de Déu dels De-
semparats, al costat de l’actual asil Vilallonga. L’església inicial fou 
totalment reformada després de l’exclaustració dels monjos i de la 
desamortització de les seves propietats, l’any 1835. De l’edifici original 
pràcticament no resta res, excepte la torre del campanar, que continua 
fent la seva funció.



951. LES VIES ROMANES 

Els orígens de les principals xarxes de comunicacions els hem 
d’anar a cercar a les antigues vies romanes, construïdes en un 
moment en el qual per primera vegada va existir un poder polític 
capaç d’organitzar i de mantenir una xarxa viària principal. Hi ha 
diversos indicis que permeten descobrir els traçats d’aquestes vies, 
un d’ells són les restes arqueològiques, consistents en vestigis de 
calçades, ponts i mil·liaris, i són potser els que permeten identi-
ficar els itineraris més evidents. En segon lloc, també hi ha fonts 
escrites d’època antiga que donen notícies sobre les principals vies 
que entraven a la Península pel seu extrem oriental. Finalment, 
l’estudi dels topònims d’origen llatí, al·lusius a diversos aspectes 
de la viabilitat, també són una valuosa font d’informació per des-
cobrir el traçat dels antics itineraris romans.  

La via Heraclea

Molt abans que la via Augusta esdevingués el camí principal per 
travessar els Pirineus, ja existia una via molt antiga que, des de la 
península Itàlica, comunicava el Rosselló amb l’Empordà i seguia 
cap al sud de la Península Ibèrica, fins a Cadis. Era l’anomenada 
via Heraclea o via Màxima, que ja apareix esmentada per l’histo-
riador grec Timeu el segle  iv aC, tot i que autors com Anna Pujol 
i Narcís M. Amich creuen probable que fos utilitzada des de molt 
abans del segle vi aC. En època antiga, aquesta via comunicava els 
ports més importants de la Mediterrània nord-occidental: Massalia 
(Marsella), Illiberi (Cotlliure), Rhode (Roses), Emporium (Empúri-
es) i Tarraco (Tarragona). El nom de via Heràclea li vingué donat 
perquè partia de Cadis, ciutat edificada sobre l’emplaçament d’una 
de les columnes que, segons la llegenda, s’havien aixecat a banda i 

V. ELS CAMINS DE PELEGRINATGE  
A SANT PERE DE RODES

Malgrat trobar-se en un lloc aïllat, Sant Pere de Rodes 

ha estat connectat amb la resta del món mitjançant una 

multitud de camins que han comunicat la península 

del cap de Creus amb les vies principals que han solcat 

l’Empordà des d’èpoques immemorials. Conèixer 

exactament quin fou el traçat dels accessos que utilitzaren 

els pelegrins per arribar fins a la muntanya de Rodes,  

avui és una tasca molt difícil perquè els camins sempre 

són fruit d’una realitat canviant que altera contínuament 

els seus traçats al servei dels  factors socials i econòmics de 

cada període històric i que també es troben condicionats 

pels elements naturals com són el clima o la geologia. 



96 banda del continent que l’heroi Hèrcules havia separat en dos per 
permetre a la mar Mediterrània desembocar a l’oceà Atlàntic. 

Alguns detalls sobre el seu traçat que apareixen a les obres escrites 
per autors grecs i romans, i també a diversa documentació medi-
eval, ens permeten suposar que l’itinerari de la via Heraclea, en 
època antiga, provenia de Narbona i passava per Elna i Cotlliure. 
Durant l’edat mitjana va romandre com una via alternativa a la 
marítima durant els mesos en els quals la navegació era imprac-
ticable; en diverses guerres fou una discreta via de penetració a 
l’Empordà per les tropes franceses i també fou utilitzada per pe-
legrins que es dirigien als grans centres religiosos, perquè el seu 
itinerari devocional preveia escales a diversos santuaris, entre els 
quals hi havia Sant Pere de Rodes.

Podem confirmar, doncs, que la via Heraclea penetrava a la Pe-
nínsula Ibèrica pel seu extrem nord-est, però resulta molt difícil 
conèixer quin fou exactament el punt d’entrada i el seu traçat per 
les muntanyes de l’Albera. La via Heraclea no era la via Augusta 
creada a partir del segle i i sòlidament pensada, construïda i man-
tinguda al servei dels interessos del poderós Imperi Romà. Cal 
suposar que la via Heraclea, un camí d’arrels prehistòriques que 
sorgí i es mantingué de forma més o menys espontània, seguint 
les necessitats de les persones que la utilitzaren al llarg de molts 
segles, va poder patir canvis en el seu traçat i fins i tot podem 
suposar que algunes parts del seu recorregut pogueren diversifi-
car-se en diferents itineraris. Les destacables divergències entre 
els investigadors que han cercat la via Heraclea en aquestes terres 
i les diferents proves arqueològiques que localitzen restes de vies 
antigues i medievals en diferents i divergents llocs de l’Albera fan 
pensar que, des de temps antics i al llarg de l’edat mitjana, els 

camins utilitzats per travessar els Pirineus per la seva zona més 
oriental foren múltiples, i que l’elecció d’un o un altre depenia de 
les conjuntures històriques i de la motivació dels viatgers.

Per conèixer aquests camins caldria fer un exhaustiu treball de 
camp i un estudi de la globalitat del paisatge i de l’organització 
del territori de l’extrem nord-est peninsular durant els segles me-
dievals. Tot i que alguns autors ja han realitzat investigacions al 
respecte, en l’estudi de l’itinerari o itineraris de la via Heraclea, 
caldria descobrir quines eren les xarxes viàries romanes de caràc-
ter secundari que pogueren sobreviure a la desaparició de l’Im-
peri. També s’haurien d’inventariar el conjunt de pobles, masos, 
castells i esglésies creats en època medieval i investigar quina era 
exactament la situació socioeconòmica del territori. 

A l’hora de travessar l’extrem est dels Pirineus, doncs, pensem que 
hi havia la possibilitat d’utilitzar diversos passos més o menys cò-
modes. Hi ha el coll de Banyuls, que només es troba a 357 m d’al- 
titud o bé el coll de les Eres que, tot i trobar-se a 686 m d’altitud, 
és un camí molt més directe i no tant feixuc com el primer. Però 
també hi havia molts d’altres passos i colls que pogueren ser utilit-
zats en èpoques i moments determinats, com per exemple el coll 
dels Belitres, l’actual pas fronterer de Portbou que es troba arran 
de costa, a només 165 m d’altitud. 

Segons les investigacions d’Antoni Noguera, la via utilitzada pels 
pelegrins medievals que venint del nord es dirigien a Sant Pere 
de Rodes, travessava les muntanyes pel coll de Banyuls. Llavors, 
en el lloc anomenat la Jaça de l’Home, hi havia una bifurcació 
entre el camí que menava a Sant Pere de Rodes, passant per Sant 
Quirze de Colera, i el que continuava en direcció oest i es dirigia 



97a Vilabertran. Aquest darrer resseguia la riba dreta de la riera de 
Freixe, fins a prop del mas Corbera, on agafava l’actual pista fins 
a Sant Jaume d’Espolla. A partir d’Espolla el camí ja era planer i 
recte i continuava per Mollet de Peralada fins a la vila de Peralada 
per, finalment, arribar a Vilabertran. A Vilabertran, en opinió de 
Noguera, s’acabava la via Heraclea i hi confluïen els camins que 
procedien de Sant Pere de Rodes, per Vilajuïga i Peralada, i també 
les vies més occidentals com serien el camí Ripollès i també la via 
Augusta.

Amadeu Cuito, en la seva investigació sobre el traçat de la via 
Heraclea al seu pas per l’Albera, planteja que es podia utilitzar 
els passos dels colls de Banyuls o de les Eres, tot i que admet la 
possibilitat que s’utilitzessin altres colls. Aquest autor també de-
mostra l’existència d’una carretera romana, a la dreta de Rabós, 
de la qual es conserven 300 metres de longitud, amb unes clares 
roderes, que procedia de Sant Quirze de Colera. Aquesta via es 
dirigia vers les poblacions de Garriguella i Vilajuïga de tal manera 
que tant permetia arribar fins als ports de Roses o Castelló com 

Mapa dels colls més orientals dels Pirineus



98 fins al monestir de Sant Pere de Rodes. Prenent aquest camí, el pe-
legrí, abans d’enfilar la muntanya de Rodes, segurament passava 
pel monestir de la Mare de Déu del Camp, un priorat de monjos 
benedictins des de començament del segle  xiii, en el qual existia 
un refugi per als viatgers.

També hi ha indicis de l’existència d’una via romana que, proce-
dent del coll dels Belitres, resseguia un itinerari semblant al de 
la carretera actual de Portbou fins a Vilajuïga. En aquest traçat 
hi trobem Penya Miralles, una immensa roca que constitueix un 
excel·lent punt de vigilància sobre aquesta via, en la qual s’hi ha 
trobat restes d’època romana i vestigis arqueològics i també notí-
cies documentals d’una fortalesa altmedieval. Prop de Miralles es 
localitza el castell de Quermançó, topònim que probablement té 
el seu origen en una de les mansiones que proveïen les grans vies 

romanes. I, per últim, en el segle  xiv, i dins el terme de Vilajuïga, 
hem documentat l’existència del topònim Passamillars (ADM doc 

10582), aplicat a un territori proper a l’actual carretera, aquest nom 
és molt possible que provingui del terme Millem Passum “les mil 
passes”, unitats amb les quals els romans mesuraven les distàn-
cies en les seves carreteres i que també eren utilitzades per calcu-
lar els trams entre una mansio i l’altra. Aquest camí resseguiria la 
base de la muntanya de Rodes per dirigir-se cap a Roses i Empúri-
es, i evidentment durant l’edat mitjana podria haver estat un altre 
itinerari utilitzat pels pelegrins que es dirigien al monestir. 

Castell de Quermançó 
Possiblement va ser una bifurcació de la via Heràclea d’època roma-
na la que donà origen al topònim del castell de Quermançó, situat a 
Vilajuïga i al peu de l’actual carretera N-260. El nom li vindria de Quer-
mansione, compost per la paraula d’orígen ibèric quer, que significa 
“pedra” i pel mot llatí mansione, paraula que definia uns enclavaments 
situats en els principals itineraris de les vies romanes i que tenien la 
funció de llocs de parada i d’hostal, on se subministrava tots els ser-
veis necessaris per als viatgers. Segons Marc Mayer i Isabel Rodà, a 
Catalunya es podrien comptar un total de 25 d’aquestes mansions.

Roca Miralles.



99La via Heraclea i el seu traçat o traçats, a partir de l’inici de la nostra 
era, va conviure amb la via Augusta, que creuava les muntanyes 
pirinenques pel coll de Panissars i que es convertí en una veritable 
autopista de penetració a l’interior peninsular. Cal tenir en compte, 
però, que durant algunes èpoques de l’any els passos pel coll de 
Panissars i també pel coll d’Ares, més occidental, solien esdevenir 
impracticables a causa del fred i la neu. Llavors era molt més còmo-
de creuar les muntanyes pel coll de les Eres o pel coll de Banyuls 
seguint els itineraris de l’antiga via Heraclea, des de la qual també 
es podia prendre la via Augusta a l’alçada de Vilabertran. 

La via Augusta

A partir del període 121-119 aC, arran de la fundació de Narbona, el 
cònsol Gnaeus Domitius Ahenobarbus, va fer construir una nova 
via que passaria a anomenar-se via Domitia. Aquesta seria la pri-
mera via interior que passaria pel Portús, venint de Narbona, con-
tinuaria per la mansio Iuncaria  i seguiria en direcció a Girona. 

El coll de Panissars es va obrir com a via de pas per als exèrcits 
romans possiblement durant la primera meitat del segle  i aC, du-
rant el període de les guerres sertorianes, quan els romans es van 
veure amb la necessitat d’utilitzar una via terrestre que penetrés 
directament al cor de la Península Ibèrica i que facilités el pas de 
les tropes entre aquesta i la Gàl·lia. Aquesta nova entrada a His-
pània substituí en importància l’antiga ruta costanera que unia 
els antics ports que fins aquell moment havien estat la principal 
via d’entrada dels exèrcits de Roma a la Península. El nou traçat 
al nord dels Pirineus se sobreposà en bona part a l’antiga via Do-
mitia, en canvi en el seu itinerari peninsular fou un camí de nova 
creació, més a occident que les vies antigues i va rebre el nom de 

via Augusta. Així, durant la primera meitat del segle  i aC, el pas 
de Panissars va facilitar la victòria dels exèrcits romans i fou en 
aquesta via on Pompeu va fer edificar els seus trofeus.

Durant l’edat mitjana, la via Augusta, que passà a anomenar-se 
Strata Francisca (“camí francès”) va patir poques modificacions en 
el seu traçat i es va convertir en una important ruta comercial i 
també el camí que seguien els pelegrins que sortien d’Elna i ar-
ribaven al coll de Panissars. En sortir de la vila episcopal, el camí 
resseguia el marge esquerre del riu Tec, després prenia direcció 
sud-oest fins que creuava el riu i a l’altra riba els pelegrins ja podien 
guiar-se amb el pic de l’Estela que hi ha sobre el Voló. Només calia 
encaminar-s’hi en direcció sud fins arribar al coll de Panissars. 



100 Al coll de Panissars, el pelegrí trobava alberg a l’hospital del mo-
nestir de Santa Maria, construït l’any 990 i en un principi regit per 
monjos de Besalú, per a més endavant, a partir de 1097, esdevenir 
un priorat de Ripoll. Durant les excavacions arqueològiques dutes 
a terme en el cementiri del monestir de Panissars, van aparèixer 
deu cossos que duien petxines, el símbol del pelegrí a Sant Jaume 
de Galícia. A partir d’aquí, el camí davallava seguint la riba es-
querra del riu Llobregat (entre les actuals AP-7 i N-II), passant per 
Sant Julià dels Tords, Sant Jaume de Canadal i l’Estrada. Travessa-
va el riu Ricardell i es desviava fins a Pont de Molins, per dirigir-se 
cap a Figueres per un traçat molt recte que avui ha quedat tallat 
per l’autopista, tot i que encara mostra restes de l’antic paviment 
romà. Després arribava a la bifurcació amb el camí Ripollès i, més 
endavant, creuava la Muga. 

La via Augusta passava pel sector nord-est de Figueres, possible-
ment en el veïnat de l’Aigüeta, on devia estar situada la mansio de 
Iuncaria en època romana, i arribava a Vilabertran, per continuar 
vers el sud, fins a Girona. Anna Pujol situa l’antiga Iuncaria al 
final del carrer de la Calçada de Tapis a l’actual Figueres, molt a 
prop de Vilabertran. Des d’allí, la via Augusta seguia cap a Sant 
Pau de la Calçada, al sud de Figueres, i després continuava en di-
recció a Girona. A Vilabertran, però, a l’edat mitjana i segurament 
també en època antiga, hi havia un encreuament de camins –entre 
els quals possiblement s’hi comptava la via Augusta. En aquest 
punt s’ajuntaven els camins que procedien de Besalú i els que es 
dirigien cap a Roses i Castelló d’Empúries, passant per Peralada, i 
que també donaven l’opció als pelegrins d’arribar fins a Vilajuïga i 
pujar la muntanya de Sant Pere de Rodes. 

2. SANT PERE DE RODES I ELS PRINCIPALS 
 CAMINS DE PELEGRINATGE MEDIEVAL 

La desaparició de l’Imperi Romà i del seu poder polític, capaç d’or-
ganitzar i de mantenir la xarxa viària, va fer que moltes vies que 
havien estat cabdals durant l’antiguitat tardana, a començament de 
l’edat mitjana, s’haguessin convertit en camins terrers en els quals 
era impossible o molt difícil el trànsit rodat. Exceptuant les àrteri-
es principals més fressades, com fou el cas de la via Augusta que 
durant l’edat mitjana pervisqué amb el nom de Strata Francisca, 
la majoria de les vies creades durant l’època romana anaren desa-
pareixent per deixar pas a un teixit inextricable de camins, corriols 
i viaranys que responien a les necessitats socioeconòmiques dels 
nous temps. A l’edat mitjana, a mesura que el fenomen del pele-
grinatge anava prenent força arreu del món cristià occidental, els 
camins que conduïen als principals santuaris devocionals s’ana-
ren omplint d’esglésies i d’ermites que satisfeien i acompanyaven 
en les seves necessitats espirituals els pelegrins, i també d’albergs 
i refugis que els permetien resoldre les qüestions més materials. 

Els camins francesos a Sant Jaume de Galícia.  
La via Tolosana

De les quatre grans vies que conduïen pelegrins a Sant Jaume: la 
Turonensis (o ruta de Tours), la Lemovicensis (o ruta de Vézelay), 
la Podensis (o ruta de Le Puy) i la Tolosana (o ruta d’Arles), és 
aquesta darrera la que proporcionà a Catalunya, i també a Sant 
Pere de Rodes, més pelegrins que es dirigien a Sant Jaume.

El camí Tolosà s’iniciava a Arles, a la Provença. En aquesta ciu-
tat confluïen pelegrins de gran part d’Europa Central i Orien-



101tal, d’Itàlia i d’Orient. Els pelegrins, un cop a Arles, adoraven 
les relíquies de Sant Tròfim i d’altres sants. Després es dirigien 
cap a ponent, vers Saint Gilles. El camí continuava per Lumen 
i Montpeller fins a Tolosa, passant per Saint-Guilhem, Lodève, 
Murat i Castres.

Tolosa era una de les ciutats més importants, plena de santuaris i 
on els pelegrins podien venerar el cos de Sant Sadurní. Després, 
en direcció oest, el viatger passava per l’abadia de Plansalve, per 
Auch, per Lescar, per acabar arribant a Oloron. A partir d’allí, co-
mençava l’etapa més dura, la pujada de 1562  m fins al Somport 
(Summus Portis), on hi havia l’hospital de Santa Cristina, en un 
lloc nevat durant bona part de l’any. Un cop superada la munta-
nya, descendien fins a Jaca i tot seguit a Puente de la Reina, on la 
via Tolosana s’unia amb els altres tres camins tradicionals a Sant 
Jaume, i on començava el Camí Francès que conduïa a Galícia, 
travessant el nord-oest peninsular.

Un altre camí freqüentat pels pelegrins, paral·lel a la via Tolosana, 
era el que des de Montpeller es dirigia a Narbona, Carcassona,  
Saint Gaudens, Banyeres de Bigorra, Lurdes, i creuava els Pirineus 
pel coll dels Monjos fins a l’hospital de Santa Cristina i Jaca.

En ocasions, molts pelegrins que pretenien seguir la via Tolosana 
per dirigir-se a Sant Jaume de Galícia es desviaven cap al sud per 
travessar els Pirineus pels seus colls més orientals i dirigir-se cap 
a l’oest peninsular, passant per Catalunya. De la presència de pele-
grins estrangers que utilitzaven la via Catalana, en tenim exemples 
entre els documents episcopals gironins. Aquests viatgers havien 
utilitzat o utilitzarien les vies orientals dels Pirineus, en les quals 
el pas pels monestirs de Vilabertran i de Sant Pere de Rodes era 

obligat durant el seu itinerari, a causa de la centralitat del primer i 
del prestigi del segon. Per exemple, durant els segles xiv i xv, sol-
licitaren llicència per demanar caritat al bisbat de Girona molts 
pelegrins estrangers, entre els quals destaquen els que anaven o 
venien de Sant Jaume de Galícia, tal com demostren multitud de 

Pelegrins en un gravat alemany de 1499. The Granger Collection. NYC.



102 documents del bisbat de Girona. Així tenim, per exemple, a Martí 
de Verdun de Nàpols, el 1381; Miquel Tomàs, cavaller de Veszprèm 
(Hongria) l’any 1414; el frare Jordi de l’Índia l’any 1419; Jaume An-
dreu de Provença, el 1413; Joan de Favència, de Ferrara, l’any 1445; 
Blai Forlandi, d’Òdena, el 1446 i també Joan Malicelebri, de l’orde 
del Sancto Spirito de Roma, l’any 1475, entre molts d’altres. 

També hi ha presència de pelegrins peninsulars que es dirigien 
a Terra Santa, com seria el cas d’Elvira López Guevara, de Sevilla, 
l’any 1387. Altres viatgers que trobem a Girona i que anaven a Jeru-
salem procedien del nord i expliquen que aprofiten el pelegrinatge 
per visitar altres santuaris. Seria el cas de Guillem d’Andalusia, 

noble de Valence (França), que durant l’any 1387 pelegrina des-
calç fins al Sant Sepulcre; també l’ermità Nicolau Ostia, de Savoia, 
l’any 1423 i, dos anys més tard, Lluís de Miles, de Nàpols. 

En aquesta mateixa època, el prestigi i la fama que havia anat ad-
quirint el monestir de Montserrat també era un reclam per a pele-
grins estrangers. Alguns d’ells van deixar constància documental 
del seu pas per Girona, així hi trobem Raimunda, vídua procedent 
del ducat de Guiena (1370). També era corrent que persones que 
havien estat captivades pels turcs, un cop alliberades peregrines-
sin a Montserrat, com seria el cas de Joan Gunerret de Múrcia 
(1399), Reginald de la Mortre, d’Avinyó (1477), el venecià Antoni, 
que participà en la derrota de Negroponto contra els turcs (1477), 
o bé antics captius catalans, com seria el cas d’en Joan Ros de Vim-
borí (1480).

El camí Ripollès 

Anomenat per Antoni Noguera “camí Ripollès Inferior”, fou una 
ruta lligada al pelegrinatge a Montserrat i a Sant Jaume de Galícia. 
Seguia el traçat de la via Augusta un cop travessats els Pirineus, 
fins que, un cop dins l’Alt Empordà, es desviava en direcció a Llers 
i seguia vers el sud-oest fins a Lladó. Entre les dues poblacions 
passava per tres capelles, dedicades a Sant Jaume i erigides totes 
tres entre els segles xi i xii: Sant Jaume de l’Hortal, Sant Jaume de 
Verders i Sant Jaume de Garriga. També hi havia tres topònims 
d’estela: el mas Estela, Cistella (Cis stella) i el poblet de l’Estela. 

A Lladó hi havia la canònica agustiniana de Santa Maria, que també 
disposava d’hospital de pelegrins des de 1196, on es custodiaven 
relíquies de Sant Llambert, bisbe de Maastricht (Flandes). Sortint 

Mapa dels principals camins de pelegrinatge medieval de l’extrem nord-est 
peninsular.



103de Lladó, el camí es dirigia a la vila comtal de Besalú, possiblement 
passant per Crespià, on també hi havia un hospital des del segle xiii. 
Un cop a la capital del comtat, dins el monestir de Sant Pere i de 
la canònica de Santa Maria, es podien venerar diverses relíquies. A 
Besalú els pelegrins podien passar la nit a l’hospital de Sant Julià. 

L’endemà podien visitar el Sant Sepulcre de Palera a fi d’aplegar 
més indulgències, ja que des de la consagració de la seva esglé-
sia, el 1085, s’atorgava als pelegrins que hi anaven qualsevol dia 
de l’any a prendre l’eucaristia, les mateixes indulgències que si 
haguessin visitat el Sant Sepulcre de Jerusalem. El Sant Sepulcre 
de Palera era un priorat benedictí en el qual hi havia una àmplia 
galilea de tres naus on podien dormir els pelegrins.

El camí fins a Ripoll, des d’on es podia arribar a Montserrat, conti-
nuava per Sant Jaume de Llierca i Sant Joan les Fonts fins a Olot. 
Després passava per Riudaura, Camprodon, Artigues i, un cop su-
perat el coll de Canes, arribava a Ripoll.  

Molts pelegrins jacobeus que creuaven els Pirineus pel nord-est 
català podien aprofitar la relativa proximitat del Sant Sepulcre de 
Palera i de Sant Pere de Rodes per aplegar les mateixes indulgèn-
cies que pelegrinant a Jerusalem i a Roma, i aconseguir així els 
perdons equivalents al pelegrinatge als tres grans Llocs Sants del 
cristianisme.

La via marítima

Els ports de Roses i de Castelló d’Empúries són ports molt antics 
que en època medieval presentaven una gran activitat comercial, 
gràcies a la navegació de cabotatge. Aquesta activitat va convertir 

Roses, i sobretot Castelló, la capital del comtat d’Empúries, en vi-
les pròsperes i freqüentades per mercaders de tot arreu de la Me-
diterrània. Sabem que al segle xi hi havia un cabotatge molt actiu 
entre Roses i Salou, tal com demostra l’existència d’un article dels 
Usatges que oferiria garantia comtal als vaixells que sortissin del 
port de Barcelona o hi entressin i fessin cabotatge entre el cap de 
Creus i Salou. Al segle  xiii era corrent el trànsit cap a la Provença, 
cap al sud peninsular, les Balears, Sardenya i Sicília. Un segle més 
tard, es van obrir noves rutes comercials cap a la Mediterrània ori-
ental i al segle xv es va consolidar notablement un itinerari menor 
de cabotatge que unia Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, 
Roses i Cotlliure.

Que el moviment pelegrinal va utilitzar la via marítima ja ens ho 
confirma el fet que, l’any 1219, el comte d’Empúries Hug IV va sig-
nar un tractat amb Marsella per tal de poder tenir-hi un vaixell per 
transportar pelegrins a Terra Santa. Castelló d’Empúries, durant 
l’edat mitjana i de forma continuada, va tenir presència d’ordes mi-
litars protectors dels pelegrins: al segle xii s’hi instal·là una coman-
da dels cavallers del Temple, orde que al segle xiv fou substituït per 
la dels cavallers de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. 

Crida l’atenció que en el document de l’any 1420, dels analitzats 
amb relació als jubileus del segle  xv, es parli de la necessitat de 
restaurar els ponts del riu Muga al seu pas per Castelló d’Empúries, 
per facilitar el trànsit de la multitud de pelegrins que acudirien al 
jubileu de Sant Pere de Rodes. En època medieval no hi havia cap 
via terrestre important que, des del nord o des del sud, obligués a 
passar tanta gent per Castelló d’Empúries per dirigir-se a Sant Pere 
de Rodes. Llavors, podem pensar que aquesta multitud de pele-
grins de la qual ens parla el document hauria pogut desembarcar al 



104 port de Roses provinent d’algun punt important de la Mediterrània 
occidental, com podria ser, per exemple, Marsella o Barcelona. 

Si aquests pelegrins que es dirigien a la serra de Rodes havien 
pogut utilitzar el mar com a camí, altres que es dirigissin a Sant 
Jaume de Galícia provinents de Marsella o Arles, també podien 
arribar als ports de Roses o Castelló pel mar. La via marítima de 
cabotatge era una via pràctica i directa d’entrada a la Península 
Ibèrica des de la Provença. Des de la costa del golf de Roses, els 
pelegrins podien pujar per múltiples camins fins a la muntanya 

de Verdera per venerar les relíquies conservades al monestir de 
Rodes. Després, els pelegrins continuarien el camí cap a Vilaber-
tran on decidirien si seguir per la via Augusta o bé prendre el camí 
Ripollès per fer la via de Sant Jaume.

Cal tenir present també la confluència als ports de Castelló i de Ro-
ses de pelegrins que es dirigien a Roma o a Jerusalem procedents de  
territoris de l’interior. La proximitat i el prestigi de Sant Pere  
de Rodes possibilitaria que aquests pelegrins el visitessin abans de 
partir.  

El golf de Roses des de la Creu Blanca.



1053. ELS CAMINS DE PELEGRINATGE A LA 
 MUNTANYA DE SANT PERE DE RODES

Sant Pere de Rodes, segons els indicis que hem presentat en ante-
riors capítols, ja des dels segles x i xi s’havia convertit en un presti-
giós destí devocional i també havia esdevingut un santuari de pas 
per a pelegrins que es dirigien a Terra Santa, a Roma o a Sant Jau-
me de Galícia, utilitzant les rutes orientals de França o bé les del 
nord-est peninsular. Era conegut com el prestigiós monestir que 
custodiava valuoses relíquies i que atorgava als pelegrins les matei-
xes indulgències que es podien aconseguir a Sant Pere de Roma. 
Avui resulta difícil saber quins camins constituïen l’entramat de 
la muntanya, ja que hi ha multitud de viaranys d’origen medieval 
que responien a les necessitats socioeconòmiques de l’època, igual 
que en d’altres espais d’habitació humana. Calia comunicar els di-
ferents recursos naturals i agrícoles amb les viles i els masos aïllats; 
interconnectar els llocs habitats; respondre a les necessitats de la 
transhumància ramadera, i també comunicar la muntanya amb la 
resta del món. Però, a més, l’existència del monestir al cor de les 
muntanyes del cap de Creus havia d’obligar a mantenir uns camins 
destinats a aquells que s’hi dirigien expressament, uns camins de 
pelegrinatge, tal com demostren els documents del segle  xv que 
hem analitzat en capítols anteriors. Els pelegrins podien aprofitar 
la multitud de viaranys que hi havia arreu de la muntanya i que 
connectaven les poblacions properes amb el monestir. Però pen-
sem que hi havia unes rutes principals que haurien estat les més 
utilitzades pels devots que es dirigien al monestir, tant si venien tra-
vessant les muntanyes del nord com si procedien dels camins de la 
plana. Tot seguit proposem uns traçats que pensem que pogueren 
ser, a grans trets, els camins més utilitzats pels pelegrins per pujar 
la muntanya que conduïa al monestir de Sant Pere de Rodes. 

Els camins procedents del nord

Per als pelegrins que arribaven a l’Empordà procedents del nord 
dels Pirineus, la vila episcopal d’Elna havia de ser parada obligada. 
El tram de camí des d’Elna fins a Sant Pere de Rodes es podia fer 
en dues jornades, per cada dia es calcula que es podien fer entre 
20 i 45 km a peu. Ja hem parlat de la diversitat de passos que 
oferien les muntanyes de l’Albera per arribar a la Península, tot i 
així, i des del punt de vista purament devocional, és molt possible 
que els pelegrins optessin pels colls que els dirigien al monestir 
de Sant Quirze de Colera, ja que durant l’edat mitjana es tractava 
d’un important monestir benedictí, que gaudia de serveis i com-
pensacions per als pelegrins, que hi podien passar la nit i també 
venerar els seus altars i relíquies. Sant Quirze es trobava a uns 25 
quilòmetres d’Elna, tram equivalent a una jornada de camí. L’en-
demà, des de la vall de Sant Quirze, el pelegrí podia escollir entre 
dues opcions per arribar fins a Sant Pere de Rodes, les hem batejat 
amb els noms del camí de Llevant i del camí de Ponent. 

Dolmen de ruïnes. Vilajuïga.



106 El camí de Llevant

Es tractava d’un camí llarg i costerut però que permetia al pelegrí 
la visita a diversos santuaris. Des de Sant Quirze en direcció a 
llevant, es pujava pel camí que arriba al coll de Pallerols, i d’allí es 
carenava per la serra de la Balmeta fins arribar a Sant Miquel de 
Colera. Un cop visitada la seva església, calia vorejar Puig d’Es-
quers. Hi havia la possibilitat de desviar-se del camí per visitar 

l’església de Sant Martí de Vallmalla, a uns 470 metres de distàn-
cia, per després tornar a recuperar l’itinerari de llevant i continu-
ar fins al puig del Llop i, baixar a Sant Silvestre de Valleta, seguint 
el rec del Llop. De Sant Silvestre, seguint un camí paral·lel a la 
riera, s’arribava al lloc de Valleta. Valleta és un camí natural, amb 
restes romanes d’una via empedrada i amb punts de vigilància, 
situats a diferents trams i alçades: Montperdut, Quermançó i 
Roca Miralles. 

Monestir de Sant Quirze de Colera. Rabós d’Empordà. 



107El pelegrí havia de seguir la riera que des de Valleta anava en direc-
ció llevant, on passa l’actual carretera de Llançà, arribar al Pujolar i 
pujar la muntanya fins a la penya de Miralles. Un cop allí ja prenia 
la serra de l’Estela, al final de la qual, en direcció sud, el pelegrí es 
trobava el mas de l’Hospital de la Granja, topònim que permet su-
posar que hi havia hagut un allotjament per als pelegrins que no 
havien pogut arribar al monestir de Rodes abans que es fes fosc. 
Des d’aquest mas ja es podia veure el monestir, el camí continua-
va fins al mas de la Pallera, per després entrar pel portal nord del 
poble de Santa Creu de Rodes, travessar la població i en sortir-ne, 
arribar en pocs minuts fins a l’abadia de Sant Pere de Rodes.

Una altra possibilitat que tenien els pelegrins del camí de Lle-
vant era partir des de Sant Silvestre de Valleta per arribar fins 
al santuari de Sant Genís del Terrer, depenent de Sant Pere de 
Rodes. Des d’allí, s’arribava fins a la vila de Llançà, on prop del 
nucli de la població medieval existia un antic hospital. Sortint de 
Llançà, el camí s’enfilava per la muntanya passant pel mas d’en 
Gifre fins al coll del Perer. Des d’aquest coll, es podia enllaçar de 
nou amb el tram del camí de Llevant que es trobava al final de la 
serra de l’Estela, prop del mas de la Granja, que hauria estat un 
antic hospital de pelegrins.

Sant Silvestre de Valleta. Llançà.



108 El camí de Ponent

Es tractaria d’un camí més curt i directe, però amb menys com-
pensacions espirituals, ja que no incorporava tants santuaris en el 
seu tram com en el camí de Llevant descrit anteriorment. Consis-
tia a sortir de Sant Quirze de Colera, pujant pel coll de les Dofines 
i carenant la serra de la Baga d’en Ferran, per damunt de Sant 
Silvestre i de Valleta. Una altra opció per arribar de Sant Quirze 
de Colera a la Baga d’en Ferran era seguir el camí planer que avui 

El camí de Canyelles a Planells. Vilajuïga.
El camí de Canyelles a Planells forma part del projecte de recuperació del camí de Sant Jaume. Es tracta d’una via ampla que encara conserva restes 
d’empedrat i es troba flanquejada per una extensa paret de pedra seca.

és l’actual pista que porta des de Sant Quirze a Vilamaniscle. Des 
d’aquesta població, cap a l’est, s’unien els camins de l’oest, per a la 
zona dels masos Guanter i de Baix, a l’alçada del coll de Quirc.

Després, passant per l’oest de la muntanya de Montperdut se se-
guia fins al coll de Canyelles i es passava pel poblat medieval del 
mateix nom. Les ruïnes del poblat de Canyelles estan situades 
prop de Vilajuïga, entre la carretera que puja a Sant Pere de Rodes 
i la riera i la via del tren. 



109Un cop vorejat el poblat, el camí començava a enfilar la mun-
tanya fins a la zona de Planells, on possiblement confluïa amb 
el camí de Vilajuïga; aquest camí antic ha estat recentment re-
cuperat per l’Ajuntament de Vilajuïga. Seguia per la carretera 
actual de pujada a Sant Pere de Rodes, de la qual es desviava per 
passar pels masos de la Mata i de Margall, després per la font 
de la Bassa i pel mas de la Pallera, on confluïa amb el camí de 
Llevant. Un cop allí el camí continuava cap al portal nord de la 
població de Santa Creu de Rodes, la travessava i en sortia pel 
portal sud des d’on el pelegrí ja podia albirar l’abadia de Sant 
Pere de Rodes. 

També és possible que s’utilitzés la via que s’ha proposat des de 
l’Ajuntament de Vilajuïga i que descrivim en l’apartat dedicat al nou 
camí que, des de Vilajuïga, arriba a Sant Pere de Rodes, i des de Pla-
nells condueix cap al mas Margall i des d’allí al mas Ventós. 

Els camins de la Plana

Per arribar a Sant Pere de Rodes des de la plana de l’Alt Empordà, 
malgrat que es localitzin a la banda sud de la muntanya accessos 
directes des de Pau, Palau Saverdera o Roses, l’accés des de la po-
blació de Vilajuïga resulta el camí més còmode i directe. Fins a Vi-
lajuïga hi podien arribar els pelegrins que havien entrat a l’Empor-
dà per qualsevol de les vies orientals, meridionals o marítimes, o 
fins i tot els que hi haurien arribat des del nord per la via Augusta. 

Un cop en terres empordaneses, els dos punts de partida princi-
pals pensem que van poder ser els camins que procedien de Vi-
labertran i de Castelló d’Empúries i que acabaven convergint a la 
població de Vilajuïga. 

El camí de Vilabertran

“L’abadia de Vilabertran s’havia convertit per aquells anys en una 
agència de viatges a Terra Santa”, és un comentari que va fer Jo-
sep Maria Marquès, sens dubte la persona que més bé coneixia 
l’arxiu documental de la canònica de Santa Maria de Vilabertran. 
Tot i que en aquest comentari es refereix específicament als pele-
grinatges a Terra Santa, és evident que si en època medieval a Vi-
labertran hi confluïen la via Augusta, la via Heràclea i els camins 
que comunicaven Besalú i les terres de l’interior amb els ports de 
Roses i Castelló d’Empúries, Vilabertran es va convertir en un lloc Principals camins de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes.



110 de pas obligat per als pelegrins que també es dirigien als Sants 
Llocs de Roma, Jerusalem i Sant Jaume de Compostel·la, com bé 
demostren els documents. La seva proximitat a l’abadia de Sant 
Pere de Rodes fa que la canònica agustiniana de Vilabertran fos 
un punt important de promoció i de partida per als pelegrins que 
durant el seu llarg viatge es decidien a visitar el monestir de la 
serra de Verdera. 

Prova de la gran afluència de pelegrins que tingué Vilabertran és 
el gran edifici de l’hospital del segle  xii, que es conserva actual-
ment a la banda de llevant del pati del Palau de l’Abat.  

Entre les escriptures procedents de l’arxiu de Santa Maria de Vi-
labertran, publicades per Josep Maria Marquès, trobem notícies 
de molts pelegrins locals que entre els segles xi i xii prenen com a 
punt de partida per al seu pelegrinatge la canònica de Santa Maria 
de Vilabertran, i aprofiten per fer-hi testament abans d’emprendre 
el llarg viatge. A l’hora de fer testament és corrent deixar llegats 
a les destinacions on ja s’ha peregrinat o bé als santuaris amb els 
quals es té una relació de proximitat i on sovint s’escull sepultura. 
Per exemple, l’agost de 1089 Bernat Ramon, volent pelegrinar a 
Hispània, va fer testament a Vilabertran, i va deixar llegats a Sant 
Pere de Rodes, Sant Julià de Llers, Santa Maria de Vilabertran i a 
la seva família, i també va escollir sepultura a Sant Pere de Rodes. 
L’any 1093, Guillem Seniofred, desitjant ire Romam, va fer testa-
ment i va escollir sepultura al cementiri de Vilabertran, en cas de 
morir-hi a prop. Va fer deixes a diverses esglésies i a Santa Maria 
de Vilabertran. També va deixar part dels seus béns ad opera Sancti 

Jacobi de Gallicia. Pels volts de l’any 1100, Ponç Dalmau es dispo-
sava ire viam Sancti Iacobi, i hi va fer testament, elegint sepultura 
a Sant Pere de Rodes i fent diverses donacions a Vilabertran i al-
moines a altres esglésies. 

El 8 de març de 1102, hi va fer testament Guerau Llobató, que 
marxava a Jerusalem. Va fer deixes a Vilabertran, Sant Pere de Fi-
gueres i Sant Pere de Rodes, a més de llegats a la seva família. Els 
serveis que Vilabertran oferia als pelegrins en alguna ocasió fins i 
tot van comportar la guarda i custòdia de familiars del pelegrí, tal 
com va sol·licitar Pere Guillem, que en fer-hi testament el 9 de Canònica de Santa Maria de Vilabertran.



111setembre de 1105, abans d’anar a Sant Jaume de Galícia, va deixar 
la seva esposa Beatriu en batllia, poder i guarda de Déu, de Santa 
Maria de Vilabertran, de l’abat i del prior. 

Per arribar a la muntanya de Sant Pere de Rodes els pelegrins sor-
tien de Vilabertran en direcció a Peralada, possiblement seguint 
un itinerari semblant al de l’actual carretera vella que connecta 
aquestes poblacions. D’una banda, l’activitat comercial de la ca-
pital del vescomtat durant l’edat mitjana i, de l’altra, el fet d’estar 
ben proveïda de convents, esglésies i capelles, feia que Peralada 
complís tots els requisits per satisfer el pelegrí tant en les seves 
necessitats terrenals com espirituals. Des de Peralada i per arribar 
fins a Vilajuïga, es podia prendre el camí fins a Garriguella, pas-
sant per l’actual carretera de les Costes o bé en direcció al nucli de 
Vallgornera i després per Marzà. 

El camí de Castelló d’Empúries

Si bé Castelló d’Empúries no va tenir la centralitat de Vilabertran 
pel que fa a les diferents rutes que hi convergien, el pes especí-
fic de ser la capital del comtat d’Empúries i ser una activa vila 
comercial i artesanal durant l’edat mitjana, la va convertir en un 
altre punt de partida important per a molts pelegrins que es di-
rigien a Sant Pere de Rodes. A més, la vila estava ben proveïda 
d’esglésies, convents i monestirs, a més de la majestuosa església 
de Santa Maria i, per tant, podia satisfer les necessitats espirituals 
dels pelegrins. Com hem vist en l’apartat d’aquest estudi dedicat 
a la celebració dels jubileus del segle  xv, un document de l’Arxiu 
Diocesà (ADG Q-3) dóna fe de la multitud de pelegrins que des de 
la vila comtal es dirigirien al monestir de Rodes amb motiu de la 
celebració del jubileu de 1420. També hem apuntat que, tot i que 

per l’important volum de població que degué tenir Castelló en els 
segles baixmedievals molts d’aquests devots podien partir de la 
mateixa vila, molts altres devien haver utilitzat la via marítima per 
arribar a Castelló. 

Des de Castelló d’Empúries fins a Vilajuïga tan sols hi ha uns set 
quilòmetres de distància, per tant, els pelegrins només calia que 
prenguessin el camí que passava enmig de l’estany de Castelló, i 
que segurament els feia passar per Sant Joan Sescloses, possessió 
de Sant Pere de Rodes, i pels monestirs femenins de Sant Miquel 
Sescloses i Santa Maria de Pedrardell.

El camí de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes

Recentment, des de l’Ajuntament de Vilajuïga i amb relació a la 
recuperació del camí de Sant Jaume fins a Sant Pere de Rodes, s’ha 
estat investigant quin podria ser exactament l’itinerari utilitzat 
pels pelegrins que començaven l’ascens de la muntanya de Rodes 
per Vilajuïga. S’ha tractat d’un important projecte d’investigació 
documental i de recerca sobre el terreny, coordinat per Joan Ribas 
i Vicenç Armangué, que ha topat amb diverses dificultats. D’una 
banda, l’escassetat i l’antiguitat de les notícies escrites i, de l’altra, 
la gran quantitat de vestigis de camins de totes les èpoques que 
actualment pentinen la muntanya. Tot i així, l’itinerari proposat 
segueix en la seva major part antigues vies, farcides d’al·licients 
patrimonials i paisatgístics, que bé pogueren formar part de les 
rutes que utilitzaren els pelegrins dels segles passats per ascendir 
a la muntanya. 

El camí recuperat parteix del Centre d’Atenció Turística (CAT) de-
dicat als Camins Sagrats que hi ha a Vilajuïga i travessa el nucli 



112 urbà, fins al sector del Veïnat de Dalt. Des del carrer dels Màrtirs 
agafa una pista forestal que, vorejant la base de Puig Castellar, 
arriba fins al mas de Canyelles. Un cop a la zona de Canyelles, ja 
es pot observar algunes roques amb inscultures en forma de creu, 
i s’inicia el primer tram del camí original. Aquest mesura 2,10 
metres d’amplada i està provist de paret separadora, construïda en 
pedra seca, de gairebé un metre d’alçada i d’uns 60 cm de gruix, 
provista d’un coronament en sardinell. 

El camí, que mostra clares restes d’empedrat, puja la muntanya fins 
al paratge de Planells. En aquest lloc es pot observar una gran con-
centració de roques amb inscultures en forma de creus, cassoletes, 
reguerons i d’altres figures excepcionals, descobertes recentment 
per Modest Soy i Vicenç Armangué. Des de Planells, el camí s’en-
dinsa a les muntanyes seguint més o menys en paral·lel la carretera 
GIP-6041 en direcció al mas Margall, en un itinerari ple d’inscultu-
res i també de dòlmens i barraques de pastor o de vinya. 

Paret de pedra seca del camí de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes. Inscultura localitzada al paratge de Roca Galera. El Port de la Selva.



113Des del mas Margall, continua fins al mas Ventós, on hi ha una 
zona d’esbarjo amb unes impressionants vistes sobre el golf de 
Roses i la plana de l’Empordà. Finalment i des d’allí, l’itinerari 
segueix pràcticament planer fins a les ruïnes del poblat medieval 
i l’església preromànica de Santa Creu. Un cop travessat el poblat, 
es pren el camí de vianants que en pocs minuts condueix a les 
portes del monestir de Sant Pere de Rodes. 

Les creus gravades dels camins a Sant Pere de Rodes

En el cas concret de la muntanya de Rodes, podem afirmar que els 
camins que durant l’edat mitjana conduïen els pelegrins al mo-
nestir de Sant Pere de Rodes podien tenir el seu origen en èpoques 
ancestrals. Durant la prehistòria la muntanya ja fou habitada, tal 
com ho demostra la gran quantitat de dòlmens i pedres amb ins-
cultures que hi són presents. Josep Tarrús va publicar un inventari 
de totes les restes prehistòriques conegudes de l’Albera, la serra de 
Rodes i del cap de Creus i, com es pot veure en el mapa que va rea-
litzar, la majoria d’aquestes restes, sobretot dòlmens i roques amb 
gravats, es troben situats al voltant dels passos pirinencs, però la 
màxima concentració es localitza al nord-oest de la península del 
cap de Creus, coincidint amb el lloc on trobem els principals ca-
mins que ascendien al monestir.

Deixant de banda les possibles motivacions que podrien donar lloc 
a l’erecció de megàlits, en aquesta zona resulten molt interessants 
les roques amb gravats. D’entre aquests gravats, en destaquen dos 
tipus diferents: una mena de cassoletes, a vegades unides per re-
guerons, i els cruciformes. Pel que fa a aquests darrers, pensem 
que, en una bona part dels casos, podrien tenir el seu origen en 
època medieval. Aquests apareixen prop del coll de Panissars i 

també prop dels colls de Banyuls i de les Eres, coincidint amb 
trams de les vies Augusta i Heràclea. Però la presència més impor-
tant d’aquestes pedres gravades és en els principals camins de pu-
jada a Sant Pere de Rodes, tant en els que procedien del nord com 
en el camí de Vilajuïga, i arriba a la màxima concentració en les 
rodalies del monestir. També es localitzen inscultures en alguns 
dels camins que, des de Roses, arribaven a l’abadia. 

Megàlits i elements patrimonials localitzats a l’Albera, serra de Rodes i cap 
de Creus. Josep Tarrús. 



114 Tot seguit presentem algunes de les moltes fotografies i calcs que 
Josep Tarrús va realitzar de les 378 roques amb gravats que l’any 
1999 va inventariar a la zona del cap de Creus i l’Albera. Hem esco-
llit les que hem considerat més representatives per al nostre estudi, 

ja que es troben situades prop dels camins que conduïen a l’abadia 
de Sant Pere. A banda, també presentem algunes de les pedres de 
Planells, recentment descobertes durant els treballs de recuperació 
del camí de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes des de Vilajuïga. 

Pedres de Canyelles
Gravats a la roca situats prop de la carretera que avui va de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes, al sud de Montperdut i al sud-oest del coll de Canyelles.
En un radi de 0,5-2 km hi ha set dòlmens i una altra roca gravada.
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Pedra 4 de les Creus de la Carena
GESEART
Calc de gravats a la roca situats a la banda sud-oest de la serra de Rodes en 
el replà superior del puig de la Carena, a tocar de la carretera que comunica 
Vilajuïga i Sant Pere de Rodes. 
En un radi de 0-0,5 km hi ha set dòlmens i una pedra gravada amb 
cassoletes, reguerons i cruciformes. 

Pedra de la riera Pujolar II
GESEART 
Gravats de la riera Pujolar, situats en el camí de Llevant, al nord-est de 
puig Margall i al sud-est de la serra de l’Estela, en una roca enlairada a mig 
vessant esquerre de la riera Pujolar, dins de la banda sud-est de la serra de 
Rodes. 
En un radi de 0-0,5 km hi ha quatre dòlmens. 
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Pedres de les Creus de l’Hospital
GESEART 
Creus localitzades prop del mas de la Granja, conegut antigament com l’Hospital, que es troba després de la serra de l’Estela, en el camí de Llevant des del coll 
de Banyuls al monestir de Sant Pere de Rodes. 
En un radi de 0,5-2 km hi ha altres roques amb gravats. Uns 875 m al sud-est trobem el dolmen i el paradolmen de la Pallera. 
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Les pedres de Planells han estat descobertes durant els treballs de 
neteja i de recuperació de l’antic camí de pelegrinatge des de Vilaju-
ïga, impulsats i coordinats des de l’Ajuntament d’aquesta població. 

En aquest paratge s’han localitzat diverses roques amb creus, regue-
rons i cassoletes. La gran quantitat d’inscultures localitzades, la seva 
tipologia inèdita i la disposició de les roques amb gravats conver-
teixen Planells en un dels enclavaments més interessants a l’hora 
d’estudiar el fenomen de les inscultures de la muntanya de Rodes. 

Creus gravades a la roca a la zona de Planells. Vilajuïga.



118 Tot i que caldria aprofundir en l’estudi, la situació de les roques i 
l’orientació de les creus que trobem als camins de Sant Pere de Ro-
des, ens permetem apuntar una hipòtesi sobre la seva realització. 
A més, podria ser que, en alguns casos, les creus fossin un recurs 
utilitzat des del mateix monestir per marcar els diferents camins 
que havia de seguir el pelegrí per arribar a l’abadia de Rodes. Al 
paratge de Planells s’ha descobert una roca que conté una inscul-
tura realment excepcional, que podríem relacionar amb la teoria 
que acabem de plantejar. Es tracta d’una línia que, partint d’un 
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VALL DE PUJOLAR

SERRA DE L’ESTELA

PUIG 
CASTELLAR

VILAJUÏGA

PAU

PALAU
SAVERDERA

Elements patrimonials 
localitzats durant la 
recuperació de l’antic camí 
de Vilajuïga a Sant Pere de 
Rodes.

dels extrems inferiors de la gran roca on es troba gravada, s’enfila 
fent corbes, seguint un itinerari que finalitza en tres creus con-
secutives. Descoberta com la resta d’inscultures per Armangué i 
Soy, s’ha apuntat que podria tractar-se d’un plànol esquemàtic que 
indicaria el camí des de Vilajuïga fins a Planells i des d’allí cap al 
monestir. Si aquesta hipòtesi es confirmés, proposem una crono-
logia de la realització d’aquestes creus a cavall dels segles xiv i xv, 
època en la qual es demostra un gran interès per part del monestir 
de vetllar pel bon estat dels camins de pelegrinatge.



119El darrer jubileu que van celebrar els monjos del monestir de Sant 
Pere de Rodes fou el de l’any 1697. Els motius de la desaparició de 
la festivitat jubilar es poden relacionar amb la situació d’inestabili
tat originada per les reiterades guerres amb França, que afectaren 
directament el monestir amb successius atacs i saquejos a final 
del segle  xvii i principi del xviii. La següent coincidència del dia 
de Santa Creu de maig en divendres s’havia de produir l’any 1709 
i, segurament per aquest motiu, el 1698 els monjos van procurar 
diversos trasllats notarials de documents que demostraven l’anti
guitat i la legitimitat de la celebració. Però els jubileus no es van 
tornar a celebrar mai més i aquest fet de ben segur va tenir alguna 
relació amb la incursió al monestir de les tropes del duc de No
ailles, moment en el qual fou sostreta la Bíblia de Sant Pere de Ro
des i més documentació del cenobi, tal com explicava Andrés de 
Simón Pontero quan va visitar el monestir l’any 1752: “(...) siem
pre que ha ocurrido guerra con la corona de Francia, cuyas tropas 
lo han saqueado, y quitado los papeles mui primorosos archibados 
que tenian, y una biblia sacra antiquissima (...).” 

Però el record de la grandesa del monestir va perdurar entre la 
comunitat dels segles  xviii i xix, i el fet de la celebració dels jubi
leus pleníssims fou considerat com un dels màxims exponents 
de la seva esplendor. Així, Andrés de Simón Pontero, a més de fer 
una descripció del cenobi, també consultà el seu arxiu i en trans
crigué els documents que va considerar més rellevants, donant 
a entendre que s’havien perdut totes les butlles i confirmacions 
amb referència a la concessió dels jubileus: “... pero la injuria de 
los tiempos y saqueos de las tropas francesas, que no han sido 
pocos, como sitio tan vezino y por donde tiene la entrada en tiem
po de guerras, ha despojado de tantas grazias a dicho monasterio 
quitandole sus papeles, malgrat que: aún ay autores antiguos que 

IV. EL RECORD DELS JUBILEUS  
DE SANT PERE DE RODES

Malgrat que els infortunis i el pas del temps han maldat 

per fer desaparèixer el monument i la seva memòria, Sant 

Pere de Rodes sempre ha continuat essent intuït com a 

un monestir excepcional per tots aquells que l’han visitat, 

l’han conegut i l’han estimat. El record dels seus jubileus 

va perviure entre la comunitat dels monjos exiliats fins a 

la seva exclaustració definitiva i, a partir de llavors, va 

continuar persistint entre la gent de la comarca, que el 

reivindicava com el signe més ineludible de l’esplendor i la 

grandesa que va lluir el monestir de Sant Pere de Rodes en 

els temps passats. 



120 dizen se ganaba el Jubileo de año Santo en dicho monasterio, de 
el mismo modo que en Roma, sin mas conzesion ni Bulla que la 
espezial conzedida para ello perpetuament.” Els autors antics als 
quals es refereix en aquest comentari podrien ser Peire de Marca 
i Jeroni Pujades. 

De la mateixa forma, de Simón Pontero va recollir per escrit el 
record que tenia la comunitat de les relíquies que durant segles 
havia conservat el monestir i que a mitjan segle xviii havien desa
paregut, així com l’equiparació de les indulgències amb les que es 
concedien a Roma des de la butlla atorgada a Hildesind l’any 974: 
“Por notas antiguas, que son sin formalidad ni prueba, se enquen
tran en este monasterio pareze estaba enriquecido con muchos 
cuerpos de santos y relíquias mui apreziables y se ganaban en la 
visita de sus capillas y templo un thesoro de indulgencias, con
zediendolas los sumos pontífices tan copiosas y con igualdad a 
las que actualmente gozan y adquieren fieles que visitan la santa 
iglesia de San Juan de Letran en Roma.” 

Anys més tard, el 1790, Francisco de Zamora visità el monestir 
i en va fer també una breu descripció. D’entre els elements que 
esmenta de la seva història, diu: “En este monasterio se ganaba un 

jubileo santo, que duró hasta mediados del siglo pasado.” 

Un cop els monjos benedictins abandonaren el monestir de la 
muntanya de Rodes per anar a viure a la plana de l’Empordà, el re
cord dels jubileus continuà perdurant entre els membres de la casa. 
Així, quan en algun moment entre els anys 1806 i 1809, Jaime de 
Villanueva va visitar el monestir de Vilasacra on s’havia traslladat 
la comunitat,  deixà constància de la bona acollida que li van donar 
els monjos i, en especial, l’abat Joaquim de Clavera. Gràcies a les 

informacions orals procedents dels records que conservaven els 
monjos i dels pocs papers al respecte que es conservaven a l’arxiu 
sobre el jubileu que se celebrava al monestir, les dades de Villanu
eva són molt valuoses tal com hem vist en capítols anteriors. 

Amb la publicació, l’any 1831 de la tercera part de la Crónica Uni-

versal del Principado de Cataluña, escrita a començament del se
gle  xvii per Jeroni Pujades, les notícies que feien referència al 
record dels pelegrinatges i dels jubileus que se celebraven al mo
nestir ja no provingueren només de la memòria que en conservà 
la comunitat monàstica o la població de la comarca. Pujades va 
poder viure els jubileus en directe, i és a partir de la publicació 
de la seva Crónica Universal, on s’explica amb detall la celebració 
de la vigília del jubileu del tres de maig, que un gran nombre 
d’historiadors i periodistes, dels segles  xix i xx, en faran noves 
recreacions. En la Historia del Ampurdán de Josep Pella i Forgas 
publicada el 1883, ja es fa esment dels multitudinaris pelegrinat
ges i la importància dels jubileus al monestir, basantse en les in
formacions de la Crónica de Pujades i també del Viage de Villanu
eva. El gener de 1900, Pelegrí Casades va escriure un article amb 
motiu de l’inici de la celebració de l’Any Sant romà. En descriure 
la cerimònia d’obertura de la Porta Santa de la basílica de Sant 
Pere de Roma, no va poder evitar esmentar que una cerimònia 
semblant tenia lloc al monestir benedictí de Sant Pere de Rodes 
i remet el lector a l’obra de Jeroni Pujades per tal de conèixerne 
més detalls. Josep Puig i Cadafalch, a L’arquitectura romànica a 

Catalunya, recolza la importància de l’església de Sant Pere de 
Rodes sobre l’exemple de la celebració del jubileu. 

Amb la publicació de diverses monografies dedicades al monestir 
de Sant Pere de Rodes durant la primera meitat del segle xx, la no



121tícia de l’antiga celebració dels jubileus i de la multitud de perso
nes que hi acudien en peregrinació va esdevenir un dels trets més 
rellevants que ajudaven a imaginar l’època d’esplendor d’aquell 
munt de ruïnes en què s’havia convertit l’antiga abadia. Aquestes 
obres foren realitzades per personatges de prestigi intel·lectual 
reconegut com foren Antoni de Falguera (1906), Joaquim Guitert 
(1927), Antoni Papell (1930) o Joan Subias (1948), entre d’altres.  

Sovint en les constants reivindicacions que sorgien de mans 
d’intel·lectuals de la comarca i de moviments populars, el record 
de Sant Pere de Rodes com a important centre de peregrinació 
era utilitzat com a argument per reclamarne la protecció i la res
tauració. Així per exemple Francesc Monsalvatge, en la seva obra 
de 1904 dedicada als monestirs de la diòcesi gironina, després de 
descriure l’obertura de la Porta Santa es lamenta: “Tan celebrado 

monasterio está todo en ruinas.” L’any 1949 Miquel Alabrús escrivia 
un article sobre el jubileu de Sant Pere de Rodes en un periòdic 
comarcal i en justifica la motivació: “(...) y si modesta pretensión 

cabe por nuestra parte sea en provecho de la restauración de la antigua 

solemnidad en aquella casa religiosa, de ser ciertos los rumores de un 

posible adecentamiento del ruinoso edificio.” Joan Subias utilitzava, 
l’any 1942, el mateix argument referintse al mal estat dels camins 
i accessos que antigament tants pelegrins havien conduït al mo
nestir: “És difícil avui, de tornar la vista enrera i endevinar què fóra 

en el seu temps d’esplendor i de força aquest gran focus espiritual, que 

tingué la virtut de convertir en camins fressats, batuts dia i nit per la 

lenta petjada de pelegrins innombrables, aquests que són avui perdedors 

corriols d’accés difícil, quan no rutes malmeses, de pedres descarnades.” 
L’any 1961, el mateix autor reiterava en una altra publicació: “Ru-

tas, caminos, veredas de antaño, son hoy deficientes accesos, precarios 

enlaces con la antigua Casa Monástica.”

Durant la segona meitat del segle  xx i fins a l’actualitat totes les 
publicacions sobre la història de Sant Pere de Rodes han fet re
ferència al seu paper cabdal com a lloc de peregrinació. Diversos 
articles publicats a la premsa comarcal pel cronista figuerenc Jo
sep Maria Bernils i Mach han anat divulgant periòdicament la ce
lebració del jubileu de Sant Pere de Rodes amb una clara intenció 
commemorativa, quan aquests escrits foren publicats justament 
en anys en els quals la Santa Creu fou divendres.  

La voluntat de recuperar la celebració del jubileu també ha estat 
present en els darrers temps. L’any 1985, Antoni Viñas, el llavors 
rector de la parròquia del Port de la Selva, veient que en aquell 
any el dia de la Santa Creu havia 
de ser divendres, va promoure la 
“I Commemoració dels jubileus 
pleníssims de la Santa Creu”, una 
celebració que fou concebuda 
com  eminentment religiosa i a 
què es va convidar diverses auto
ritats entre les quals hi havia fins 
i tot el president de la Generalitat 
de Catalunya i el rei d’Espanya, 
tot i que cap de les dues persona
litats no hi va acudir.

El segon intent de recuperar la 
celebració de la diada de la Santa 
Creu de maig va tenir lloc l’any 
2002; en aquest cas, la comme
moració va tenir un caràcter laic 
i va consistir en la conferència 



122 “Sant Pere de Rodes i el seu jubileu”, a càrrec de Joan Badia i 
Homs, i en un concert de música sacra interpretat per Música 
Antiga de Girona. Els actes foren promoguts i organitzats per la 
Delegació del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona. 

La propera coincidència cronològica que permetria fer una cele
bració del jubileu al monestir de Sant Pere de Rodes tindrà lloc el 
divendres 3 de maig de l’any 2013. 
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