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La capella de Sant Celdoni i la formació 
del primer nucli urbà de Sant Celoni

Josep M. Abril López

La inauguració de les obres de consolidació i condicionament de l’Estrella, 
la finca de la plaça dels Estudis, 16, feta el diumenge 13 de novembre de 
2016, ens ofereix un bon pretext per tractar amb deteniment la història de 
la capella de Sant Celdoni, el temple que, juntament amb el camí ral, va 
originar la formació del primer nucli urbà del poble i, a més a més, li va 
donar el nom.1

L’Estrella i els vestigis de la capella de Sant Celdoni i la 
Força o muralla medieval

La casa de la plaça dels Estudis, 16, que dona amb la façana a la plaça del 
Bestiar, es coneix com l’Estrella. A la planta baixa, a més de l’habitatge, 
hi havia la típica botiga de queviures de barri on s’hi podia trobar una 
mica de tot, però com que estava a la plaça del Bestiar, també s’hi servien 
menjars els dies de mercat. La família Vidal va regentar aquest negoci 
fins al 1973. L’hereu de la casa, en Martí Vidal Borrell, conegut com en 
Martí de l’Estrella, va ser un respectat negociant de bestiar. La seva mort va 
causar un fort impacte perquè el van assassinar en una quadra del poble 

1 Agraeixo a l’amic Joan Portals la traducció al català –amb la supervisió d’Antoni 
Pladevall, tot un referent en història medieval del país– del document de dotació i 
donació de la capella de Sant Celdoni a la canònica de Santa Maria de l’Estany, el 
5 de novembre de 1088. Per la importància del document, la traducció s’ha inclòs 
a l’apèndix d’aquest article. Fins ara només es podia consultar la transcripció del 
document, en llatí, feta per Josep M. Pons i Guri, com s’especifica més endavant. A tots 
ells, el meu agraïment més sincer.
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per robar-li els diners. Era l’any 1951 i molta gent encara ho recorda.2 El 
pis que hi havia sobre la botiga se solia llogar a altres famílies i el cas és 
que, tant el comerç com el pis, havien quedat en desús des de feia molts 
anys. 

L’estiu de 2010 l’Ajuntament va haver de fer a l’Estrella unes obres 
de consolidació i eliminació de teulades i forjats per evitar el perill 
d’esfondrament de l’habitatge, una intervenció que va posar al descobert 
un element desconegut i molt important: un dels murs laterals de la capella 
de Sant Celdoni, que es conserva en bastant bon estat. Aquest mur es va 
aprofitar com a paret lateral de la casa i la resta de la paret, fins a la 
teulada, s’alça sobre el mur romànic de l’esglesiola. Després d’aquesta 
troballa espectacular, l’Ajuntament va posar fil a l’agulla per tal que la casa 
passés a ser municipal. Això es va aconseguir el juliol de 2015 i les obres 
de consolidació de l’estructura i primera adequació de l’espai van acabar 
el mes de setembre de 2016. 

De l’Estrella, bastida a finals del segle XIX o començaments del XX, 
s’han mantingut la façana, les parets mestres de l’edifici i també el terra 
de la planta baixa, fet amb rajoles hidràuliques que permeten descobrir 
els diferents àmbits de la casa. A l’interior s’hi poden trobar dos vestigis 
destacats del Sant Celoni medieval: 

 – un mur de la capella de Sant Celdoni, que és la paret lateral sud de 
la casa.

 – un tram de la Força o muralla medieval, d’uns 13 metres de llarg, 
que correspon a la paret nord de la cuina i del pati. El mur conté 
dues finestres espitllerades, sense els marcs de carreus de granit, que 
es van arrencar. Es tracta d’unes finestres similars a la que hi ha a 
la muralla de la torre de la Força. Amb aquest nou tram s’ha doblat 
pràcticament la llargada de la part de muralla visitable.

El mur de la capella Sant Celdoni a l’Estrella, elaborat amb carreus de granit 
i pissarra, fa 11,50 m. de llarg i 3 m. d’alt, tot i que en algun lloc arriba 
als 5 m., ha estat molt masegat i mutilat per les intervencions humanes i 
l’adaptació a les necessitats de la residència al llarg del temps. S’hi observa 
una part amb els carreus ennegrits pel sutge: és on hi va haver la llar de foc 
i la xemeneia que treia el fum de la casa en algun moment –en la darrera 
modificació de l’habitatge, de finals del segle XIX o començaments del 
XX, la cuina no era allà, sinó en una habitació lateral, propera al pati, una 
de les parets de la qual és un tram de la muralla medieval–. Prop de la llar 
de foc hi ha una mena de fornícula, un forat rebuidat al mur i emmarcat 

2 L’assassinat d’en Martí de l’Estrella ocupa un lloc destacat en les cròniques truculentes 
de Sant Celoni. Va ser el 18 d’octubre de 1951. 
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amb un arc de maó, que no era 
més que la cavitat on es devia 
guardar un dipòsit d’aigua o una 
pica per rentar. Un traç enfondit 
–gravat– al morter remarca les 
línies horitzontals i verticals 
dels carreus, però es tracta d’un 
traç barroer i maldestre, ja que 
en comptes de fer línies rectes, 
les dibuixa sinuoses i tortes. 
Segurament aquest traçat és 
posterior a la construcció de la 
capella. 

Amb aquesta actuació a l’Estrella, 
a més a més, s’ha aconseguit 
enllaçar la plaça del Bestiar amb 
el recinte de la Torre de la Força, 
inaugurat el 2009, i el carrer de 
les Valls. El nou recorregut permet 
observar les restes de la muralla 
medieval i el mur de la capella de 
Sant Celdoni, al mateix temps que 
es poden apreciar les diferents 
transformacions i canvis d’usos que han tingut aquests espais al llarg del 
temps: des de l’època medieval fins les cases del segle XIX-XX, passant 
pels coberts, quadres i pallisses adossades a la muralla, amb detalls tan 
genuïns com la menjadora de la cort de can Lleu.

A partir d’ara, des de la plaça del Bestiar, es podrà contemplar un dels 
murs exteriors de la capella de Sant Celdoni a través de les reixes que 
s’obren a la façana de l’Estrella. La capella romànica de Sant Celdoni es 
va construir en el segle XI, però a finals del segle XVI ja consta que estava 
pràcticament derruïda. Va provocar la formació del poble i li va donar 
nom, però al final, el mateix poble la va engolir, per això la seva existència 
era desconeguda per bona part dels celonins. Ara ha arribat l’oportunitat 
de donar-la a conèixer i posar-la en valor.

Però quan es va crear la capella? Qui la va fer construir? Qui era Sant 
Celdoni? Perquè va donar nom al poble? Són moltes les preguntes que 
sorgeixen per saciar la curiositat... De mica en mica, intentarem respondre 
algunes de les qüestions i, potser, en provocarem de noves... Aquest és el 
destí dels historiadors: tancar interrogants per obrir-ne d’altres.

Façana rehabilitada de l’Estrella, que s’ha conser-
vat. Des de les portes amb reixes es pot observar el 
mur de la capella romànica de Sant Celdoni.
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Donació de la capella a la canònica agustiniana de 
Santa Maria de l’Estany

El 5 de novembre de 1088 Guillem Umbert de les Agudes, senyor dels 
castells de les Agudes, Miravalls i Montclús, va fer donació al prior Bernat 
Company i als canonges del monestir de Santa Maria de l’Estany d’una 
petita església dedicada al màrtir Sant Celdoni, situada dins del terme 
parroquial de Sant Martí de Pertegàs, amb l’obligació de fundar-hi una 
casa religiosa que seguís la regla de Sant Agustí i depengués d’aquest 
cenobi. Al mateix temps va concedir a l’esglesiola diversos béns immobles 
i rendes per al sosteniment del temple i dels seus sacerdots. La va dotar 
amb un terreny per construir la casa de la comunitat, al costat sud del 
temple, quatre masos, algunes peces de terra i “els delmes que produïssin 
al donador els drets de peatge de persones i pas de bestiar pels seus 
territoris i els de les preses que obtingués amb la seva galera i les altres 
naus que pensava construir a la marina3 dels seus dominis”.4 Els senyors 
del Montseny, Guillem Umbert i la seva esposa Guilleuma, van fer aquest 
acte amb l’aprovació de Sicardis, Ramon i l’ardiaca Bernat, mare i germans 
de Guillem Umbert,5 respectivament. Aquest és el primer document que 
fa referència a la capella i es devia fer poc després de la seva construcció. 

La canònica de Santa Maria de l’Estany, fundada a l’entorn de 1080, va 
ser una de les primeres comunitats de sacerdots  que hi va haver al país i 
seguia la regla de Sant Agustí. La versió de la regla de Sant Agustí que es va 
introduir a Catalunya havia estat elaborada pels canonges de la comunitat 
de Sant Ruf d’Avinyó i aquestes normes  es van implantar, afavorides pel 
papa, per lluitar contra la decadència moral del clergat. Els canonges de la 
canònica agustiniana de l’Estany eren clergues regulars que es dedicaven 

3 Aleshores la família posseïa els castells de Lloret, Montpalau i Palafolls, a la zona de 
marina (Castells catalans, vol II. Rafael Dalmau Editor. Barcelona, 1969, pàg. 214). 

4 Josep M. Pons i Guri, “Inventarios de la Secció Histórica Notarial. Notaria de Sant 
Celoni”. Circular del Archivo Histórico y Museo Fidel Fita, núm. 15, Arenys de Mar, 
desembre de 1962, pàg. 166. El regest del document es troba a Josep M. Pons i Guri, 
Inventari del pergamins de l’Arxiu Històric “Fidel Fita” d’Arenys de Mar. Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1984. És el document núm. 8, 
pàg. 11. El pergamí no és l’original de 1088, sinó que es tracta d’una còpia feta el 
1287 d’un altre trasllat anterior, de 1188. Josep M. Pons i Guri també va publicar el 
document a l’article “Un cartoral de la milícia hospitalària”, editat a la Circular del 
Archivo Histórico y Museo Fidel Fita, núm. 14, de setembre de 1962. Aquest article es 
va reeditar a Josep M. Pons i Guri, Recull d’estudis d’Història jurídica Catalana. Vol. III. 
Fundació Noguera. Barcelona, 1989. La transcripció del document, en llatí, és a les 
pàgines 416-418, nota 4. Com ja s’ha dit, gràcies a l’amabilitat de Joan Portals, ara ja 
comptem amb la traducció al català del document, que s’inclou a l’apèndix, al final 
d’aquest article.

5 Com explica Josep M. Pons i Guri a l’article citat abans, Guillem Umbert I era fill 
Umbert Odó del Montseny o de les Agudes i de Sicardis. 
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a la lloança de Déu i a les tasques pastorals a través del sacerdoci. Aquesta 
darrera funció era la que els diferenciava dels monjos.6 Des del monestir 
de Santa Maria de l’Estany s’havien d’encarregar d’implantar una reduïda 
comunitat de clergues a la capella de Sant Celdoni. 

L’esglesiola de Sant Celdoni era un temple romànic d’una sola nau, amb 
absis semicircular. Segons els records de Josep Jalpí i Julià, la capella “era 
d’una nau ab un portal quadrat al enfront només y casi tota de pedra 
picada”.7 Aquest portal quadrat, per la tipologia, no podia ser romànic, 
sinó que era posterior, ja que l’original romànic havia de ser amb arc de 
mig punt. Amagat dins de les cases, l’existència de l’absis es coneixia des 
de fa molt de temps perquè forma part de la paret lateral de can Canyes, 
a la plaça dels Estudis, 12. L’absis està construït amb carreus de pedra 
granítica i pissarra i té una alçada aproximada d’uns 3 m. a partir del nivell 
de paviment. El centre del mur es va mutilar quan s’hi va obrir una porta 
per accedir a l’eixida de la casa. En el temps que l’edifici es va utilitzar 
com a habitatge i es va ampliar amb un pis, la paret que es va construir 
sobre l’absis va seguir la seva forma semicircular. Més endavant, en els 
anys setanta s’hi va fer un pis més, però aquesta vegada sustentat sobre 

6 Antoni PlAdevAll, Jordi Vigué, El monestir romànic de Santa Maria de l’Estany. Artestudi. 
Col·lecció Art Romànic, núm. 6. Barcelona, 1978, pàg. 23-27.

7 VilAgeliu, Estampes històriques de Sant Celoni. Impremta Bilbeny. Sant Celoni, 1976, 
pàg. 11. Extret de les Memòries del prior Josep Jalpí i Julià, foli 3. Arxiu Històric Fidel 
Fita d’Arenys de Mar. Josep Jalpí i Julià va escriure aquestes memòries el 1683, quan la 
capella pràcticament ja no existia.

Inauguració de les obres de condicionament de l’Estrella, el 13 de novembre de 2016. Interior de 
la casa, de la qual només s’han mantingut les parets mestres.
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pilars i bigues de ferro. Els darrers estadants de la planta baixa, la Conxita 
Paytuví Novell i el seu marit Joan Vila Molins, gent senzilla i molt amable, 
mostraven cofois l’absis a tothom que els demanava de veure’l, tot i que 
per arribar-hi s’hagués de travessar pel mig de la casa.

Com s’ha pogut comprovar darrerament, altres habitatges de l’indret 
també van aprofitar murs o restes de la capella com a paret. És el cas de 
l’Estrella, a la plaça dels Estudis, 16. Com ja s’ha dit, la paret de carreus 
de granit i pissarra ben tallats que s’hi ha trobat correspon al mur lateral 
exterior  de la capella, el de la paret nord. Aquest mur no se sabia que 
existís i es conserva en bastant bon estat, tot i les mutilacions que ha patit. 
Amida 11,50 m. de llargada i 3 m. d’alçada, si bé, en algun tram l’alçada 
arriba als 5 m. Pel que fa a l’allargada, s’ha de tenir en compte que la part 
est del mur està completa, perquè arrenca amb la cantonera d’entrega a 
l’absis, però el costat oest acaba trencat i no se sap si només arribava fins 
la façana de l’Estrella –que és el més provable– o si seguia més enllà. Les 
mides correctes, tant dels murs laterals com del frontal no les podrem tenir 
fins que s’hi facin excavacions, ja que la paret de davant de la capella, si 
es conserva, només deu existir en el subsòl arqueològic, igual que el mur 
lateral sud.8 Les mides de què disposem ara ens poden donar una idea de 
les proporcions del temple, que no era ben petit. Això sí, era menor que els 
altres temples romànics del poble: la nau central de la parròquia de Sant 
Martí de Pertegàs mesura 17 m. x 6’8 m., i la nau de la capella Sant Ponç, 
sense l’absis, fa 16,70 m. x 6,90 m. 

El contrafort que hi ha a la placeta dels Estudis, a la paret de can Busquets, 
tradicionalment també s’havia relacionat amb la capella de Sant Celdoni 
i es pensava que era un contrafort o la resta d’un mur del temple, però en 
realitat és molt posterior i es va construir per assegurar l’estabilitat d’una 
paret de can Busquets en la qual va aparèixer una gran esquerda. 

En l’ordre religiós, la capella de Sant Celdoni sempre va ser un temple 
secundari al poble. Quan els diumenges i dies de precepte la gent es 
reunia per anar a missa, es trobava a la parròquia, a l’església de Sant Martí 
de Pertegàs. Allà és on el celonins es batejaven, es casaven i s’enterraven 
quan arribava el final de la vida, el cos se sepultava al cementiri que hi 
havia al costat de Sant Martí de Pertegàs. 

La capella tenia dos altars, segons es desprèn les visites pastorals del segle 
XV.9 L’any 1421 al principal, que era de fusta, s’hi venerava sant Celdoni. 

8 Tots els indicis porten a suposar que l’amplada exterior de la capella s’aproxima als 7 m.
9 Jaume VilAgeliu, Estampes històriques de Sant Celoni. Impremta Bilbeny. Sant Celoni, 

1976, pàg. 11-12. Mn. Vilageliu va publicar l’article sobre la capella de Sant Celdoni 
per primera vegada el 1963: Jaume VilAgeliu, “La capella de Sant Celdoni. Miscel·lània 
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L’altre, com explica el visitador de 1425, era de pedra i estava dedicat a 
l’apòstol Jaume. A més a més, hi havia una imatge de la marededeu, tot i 
que no es troba documentada fins al 1588, pràcticament a finals del segle 
XVI, l’època de decadència de l’esglesiola.

La dedicació a sant Celdoni

Guillem Umbert I de les Agudes i la seva muller Guilleuma, senyors del 
Montseny, devien tenir una devoció especial per sant Celdoni, ja que li van 
dedicar la capella que van fer construir al peu del camí ral de Barcelona 
a Girona, a la parròquia de Sant Martí de Pertegàs. A més d’això, devien 
posseir alguna relíquia del sant, ja que les relíquies eren imprescindibles 
per consagrar i dedicar un temple. El que està clar és que si aquells nobles 
haguessin venerat algun altre sant o santa, ara el poble tindria un nom ben 
diferent... Però, qui era aquest Celdoni? Segons sembla va ser un soldat de 
l’exèrcit romà que, convertit al cristianisme, va patir el martiri i va morir 
decapitat a Calahorra10 en temps de l’emperador Dioclecià, entre finals 
del segle III i començaments del IV, juntament amb el seu germà Ermenter. 

Prudenci, en la seva obra Peristephanon o Llibre de corones, va descriure 
el martiri de sant Celdoni i sant Ermenter als poemes primer i vuitè, tot i 
reconèixer que les actes martirials s’havien perdut. El poeta de Calahorra 
va redactar l’obra entre els anys 398 i 400. La resta de trets biogràfics 
dels dos pressumptes germans es va anar teixint basant-se en llegendes. Se 
suposa que van néixer a Lleó, fills de sant Marcel i santa Nona, van entrar 
a la legió romana i van morir, màrtirs, a Calahorra durant la persecució de 
Dioclecià, entre els anys 299 i 304, per això són especialment venerats 
en aquesta ciutat. La seva passió, totalment llegendària, es va escriure en 
el segle VIII, i aleshores el culte i la devoció a les seves relíquies es va 
estendre més enllà de Calahorra. El primer temple català on es van venerar 
va ser al monestir de Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers, documentat 
per primera vegada el 1038 i situat al Solsonès. Amb tot, la referència més 
antiga en aquest indret és la “domum Sancti Celedonii... qui est in serra de 
Sellerus”, esmentada ja l’any 98611. La capella de Sant Celdoni que estem 
tractant va ser el segon lloc de culte al sant en terres catalanes. 

històrica santcelonina, VI”, Faro, Asociación Antiguos Alumnos Colegio Ntra. Sra. del 
Puig, número extraordinari 1963, pàg. 51-53.

10 Celdoni i Ermenter són els patrons i els sants principals que es veneren a Calahorra, on 
els anomenen “los mártires calagurritanos” (aquest és el gentilici de la ciutat, perquè, 
a l’època romana, el nom de Calahorra era Calagurris). Calahorra és un municipi de la 
Rioja i forma part de comarca de la Rioja Baixa. 

11 Andreu gAlerA i pedrosA, Sant Celdoni i Sant Ermenter: sis-cents anys a Cardona. 
Confraria dels Sants Màrtirs. Cardona, 2000, pàg. 15-26. Sobre els dubtes de la veracitat 
de les aportacions de Prudenci, que només es basa en la tradició oral, vegeu Pedro 
CAstillo MAldonAdo, “Prudencio y los mártires calagurritanos”, Kalakorikos, núm. 5. 
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Tot i que mai va ser patró del poble,12 sinó que únicament li va donar el 
nom, sant Celdoni i el seu germà Ermenter són presents en un monument 

Calahorra, 2000, pàg. 65-75. També és molt interessant la primera part de l’article 
d’Antonino gonzález BlAnco, “Bibliografía sobre los santos mártires calagurritanos 
Emeterio y Celedonio (II)”, Kalakorikos, núm. 5. Calahorra, 2000, pàg. 371-376, en 
la qual va detallant la fonamentació de tots els elements de la llegenda dels dos sants. 
Una altra bona aproximació a la seva història llegendària es troba al primer capítol de 
Tomás MorAl. Santos Emeterio y Celedonio en la crónica de Leyre. Monasterio de Leyre. 
Yesa (Navarra), 1993, pàg. 11-21. Sobre l’origen i expansió del culte, es pot consultar, a 
més a més, José C. MirAlles MAldonAdo, “Naturaleza y difusión del culto a los mártires 
calagurritanos Emeterio y Celedonio”, Kalakorikos, núm. 5. Calahorra, 2000, pàg. 217-
236 (tracta de les relíquies a Cellers a la pàgina 226) o Jesús González CelAdA, “Las 
reliquias de los santos Emeterio y Celedonio, mártires en Calahorra y su dispersión 
en España”, Kalakorikos, núm. 14. Calahorra, 2009, pàg. 398-409, el qual proposa 
el monestir de Leyre com punt de partida de la difusió del culte a altres indrets, entre 
els quals hi ha Cellers o Cardona. La revista Kalakorikos es pot consultar a Internet. 
Agraeixo al bon amic Lluís Rossell que em donés a conèixer, fa uns anys, aquesta 
revista. 

12 Els patrons de Sant Celoni són Sant Martí i la Mare de Déu del Puig. El primer per 
l’advocació de la parròquia des dels inicis a aquest bisbe de la Gàl·lia, com tants 
temples de la Catalunya Vella. La segona, perquè va salvar el poble de la plaga de la 
llagosta de 1687. 

Vista del mur exterior nord de la capella de Sant Celdoni, aprofitat com a paret lateral de la casa 
de l’Estrella. Aquest és el mur romànic que s’ha descobert en les obres.
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emblemàtic del nostre patrimoni artístic: la façana barroca de l’església 
parroquial de Sant Martí, esgrafiada el 1762. Dibuixada a la manera 
de retaule, els dos sants es troben, de manera simètrica, als extrems 
del tercer nivell, sobre les finestres. Van vestits amb cuirassa de soldat i 
faldellí i porten una espasa i una palma, símbols del seu martiri. Seguint 
la mateixa iconografia, els dos germans també eren a la part superior del 
retaule neoclàssic que presidia el temple i al de Sant Antoni Abat i Sant 
Miquel Arcàngel, començat el 1792 i ubicat en una capella lateral, tots 
dos malauradament cremats el 1936. Quan Isidre Roig de Cases va fer 
les pintures murals que ara decoren el presbiteri de l’església, el 1960, 
els va tornar a representar juntament amb el seu pare, sant Marcel, a la 
part central, sobre l’escultura de Sant Martí, però queden amagats per la 
cúpula del baldaquí. Poc després de 1966, quan es va construir el vestíbul 
de l’Hospital Comarcal de Sant Celoni, es va decorar amb un gran mosaic 
dedicat a sant Celdoni la paret del costat de la porta de la capella, que 
estava sota l’advocació d’aquest sant des que es va consagrar el 1965.13 
A causa de l’ampliació i remodelació de l’hospital el 1993, la capella i 
el mosaic van desaparèixer. El 1999 es va col·locar una reproducció del 
mural, fet també amb mosaic però de proporcions menors, en un passadís 
de la planta baixa del centre hospitalari.14 En els anys seixanta el mateix 
impulsor de l’hospital i la seva capella, Mn. Ramon Puig, va aixecar un 
edifici al costat de la colònia del pla de Palau (coneguda també com a 
colònia de la PRF), que disposava d’una capella i una guarderia. La capella 
es va posar sota l’advocació de sant Ermenter. Ara, a causa de la manca 
de sacerdots, ja no hi ha culte, però amb el nom de Centre Sant Ermenter 
serveix de magatzem a Càritas per a distribuir aliments entre els necessitats. 

Si bé Celdoni és poc corrent com a nom de persona en aquests entorns, 
tampoc és excepcional. La seva presència ha deixat algun rastre en la 
toponímia de la zona: la masia de can Saldoni a Gualba n’és un exemple. 

La capella provoca la formació del poble i li dona el 
nom

A mitjan segle XI, si un viatger anava de Barcelona a Girona, en passar 
per l’indret on ara hi ha la vila de Sant Celoni, no hi trobava cap poble 
estructurat amb cases i carrers. Aleshores només hi havia unes quantes 
cases de pagès repartides pel territori i l’església parroquial de Sant Martí 
de Pertegàs, que és la que hi ha al Parc de la Rectoria Vella. El poble, 
d’hàbitat dispers, es coneixia amb el nom de Pertegàs o Sant Martí de 

13 Antoni Molins, “Noticias para la historia local”, Indivisa, núm. 4, Asociación Antiguos 
Alumnos Colegio Ntra. Sra. del Puig, 31 agost 1965, pàg. 17.

14 Les ceramistes de Foc-Art es van encarregar de fer la reproducció del mural el 1999. Es 
desconeix l’autor del mosaic original.
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Pertegàs. El camí que el travessava, però, era molt transitat. Seguia el traçat 
de l’antiga Via Augusta romana i, a partir de l’època medieval, va rebre el 
nom de strada francisca o camí ral. 

Quan el propietari d’aquest territori, el senyor del Montseny, va fer construir 
pels volts de 1088 una petita capella dedicada a Sant Celdoni al peu del 
camí ral de Barcelona a Girona, va assolir el que la parròquia no havia 
pogut aconseguir: que creixés un nucli de cases al seu entorn. De fet, el 
més normal era que el poble es formés al voltant de la parròquia, però 
aquest no va ser el cas de la nostra vila. Mireu sinó la primitiva parròquia 
de Sant Martí de Pertegàs: encara ara es troba solitària, envoltada del bell 
Parc de la Rectoria Vella. La bona situació de l’esglesiola de Sant Celdoni, 
en un lloc de pas obligat, va fer que aviat s’anessin construint edificis 
propers per oferir serveis, entre d’altres, a la gent que passava pel camí: 
hostals, ferreria, comerços... però també servien als pagesos i habitants 
dels pobles de la rodalia, i encara més quan hi va haver el mercat, que ja 
està documentat el 1157.15 Aquesta primera agrupació urbana, propiciada 
per la capella i el camí ral, ja tenia la categoria de burg els primers anys 
del segle XII i va ser l’embrió del poble,16 que es va fortificar posteriorment 
amb la Força o muralla medieval. 

Com que l’esglesiola era l’element de referència del conjunt de cases, va 
acabar donant-li el nom. D’aquesta manera, la vila incipient va prendre el 
nom de la capella: Sant Celoni.17

Més informació sobre la capella: funcionament de la 
pabordia de Sant Celdoni

Al costat de la capella de Sant Celdoni hi havia una casa, anomenada 
la Pabordia, on vivia el paborde o prepòsit, acompanyat d’un altre 

15 La primera referència al mercat de Sant Celoni correspon al 1157. Josep M. Pons i 
guri, “La successió de Guillem Umbert de Basella”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, vol. XXII, Girona, 1974-1975, pàg. 161 i 170. Article publicat també a Josep 
M. Pons i guri, Recull d’estudis d’Història jurídica Catalana. Vol. III. Fundació Noguera. 
Barcelona, 1989, pàg. 40 i 48.

16 En el testament de Guillem Umbert de Basella de 1151, quan deixa Sant Celoni als 
hospitalers, parla del “burgium de Sancto Celedonio”. Pocs anys després, en una 
sentència de 1157, ja no es parla de burg sinó de vila de Sant Celoni: “totam villam 
Sancti Celedonii cum omni parrohechia Sancti Martini de Pertegaz”. Josep M. Pons 
i guri, “La successió de Guillem Umbert de Basella”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, vol. XXII, Girona, 1974-1975, pàg. 151 i 169 respectivament. Article publicat 
també a Josep M. Pons i guri, Recull d’estudis d’Història jurídica Catalana. Vol. III. 
Fundació Noguera. Barcelona, 1989., pàg. 44 i 47 respectivament.

17 La “D” de Celdoni es va perdre amb el temps. La “L” va dominar i va acabar assimilant 
la “D” i fent-la desaparèixer. És molt més fàcil i còmode pronunciar “Celoni” que 
“Celdoni”. 
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sacerdot beneficiat, tots dos canonges de l’Estany. També hi solia haver 
un altre canonge o eclesiàstic, que sovint era un donat. El paborde era 
el responsable de la petita comunitat de canonges agustinians que hi va 
haver durant la baixa edat mitjana. Pel que es desprèn de la documentació, 
en els segles XIII i XIV, el nombre d’eclesiàstics que vivien a Sant Celoni 
havia arribat com a màxim fins a tres, però del segle XIV ençà només n’hi 
havia un: el paborde.18

El document de la cessió de l’església i casa de Sant Celdoni al clergue 
Jaume de Sant Llorenç, feta el 13 de gener de 1264, és el que dona més 
informació del funcionament de la pabordia o prepositura. El prior de 
l’Estany, Guillem de Montoliu, i els seus canonges van cedir-li la capella i 
la casa amb l’obligació de residir sempre en aquell lloc “i de rebre l’orde 
sacerdotal i l’hàbit de canonge regular de Sant Agustí; havia de complir 
tots els ministeris sacerdotals de la pabordia, i en senyal de subjecció havia 
de pagar cada any 6 monedes d’or a l’Estany, tres per Tots Sants i tres 
per Pasqua”.19 D’aquesta manera  Jaume de Sant Llorenç passava a ser 
el paborde de Sant Celdoni i a tenir sota les seves ordres un altre clergue 
beneficiat i els servents de la casa.

Els prepòsits de Sant Celdoni, igual que el de les altres filials de Santa Maria 
de l’Estany20 es consideraven comunitaris del monestir, tot i que no es 
comptaven entre els dotze canonges que vivien sempre a l’Estany. Per això, 
en les reunions del capítol, també se’ls convocava.21 A Sant Celoni, com a 
mostra de la bona entesa entre els pabordes i els hospitalers, cal assenyalar 
que el 1403, quan es van iniciar les negociacions per a la venda de la vila 
de Sant Celoni al vescomte de Cabrera, el comanador dels hospitalers a 
la vila, Andreu de Malla, va delegar el govern en el paborde Francesc de 
Caselles, canonge de Santa Maria de l’Estany, al qual va atorgar la potestat 
el 10 de maig de 1403.22 Els hospitalers eren senyors de la vila des de 1151 

18 PlAdevAll, op. cit., pàg. 122.
19 plAdevAll, op. cit., pàg. 123-124.
20 A més de la capella de Sant Celdoni, les altres pabordies filials de Santa Maria de 

l’Estany eren Sant Pere dels Arquells, Santa Maria de Caselles i Sant Salvador d’Arraona, 
a Sabadell. PlAdevAll, op. cit., pàg. 58.  

21 El 9 de setembre de 1333, per exemple, es va reunir el capítol amb els diferents prepòsits 
per redactar i signar unes capitulacions sobre el bon funcionament del monestir. Hi 
va haver una altra reunió el 1369. Aleshores es van tornar a aprovar les ordinacions 
anteriors i s’hi afegiren noves disposicions. El 10 de gener de 1410 es va fer una altre 
capítol o reunió, també amb la participació dels prepòsits, en el qual la comunitat, 
que havia marxat de l’Estany a causa d’un incendi, va optar per tornar al monestir en 
comptes d’establir-se a la pabordia de Manresa (PlAdevAll, op. cit., pàg. 61, 62 i 131, 
respectivament).

22 Josep M. Pons i guri, “La comanda de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem a Sant 
Celoni”, dins Actes de les Primeres Jornades sobre els Ordes Religioso-Militars als Països 
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i la seva estreta vinculació 
amb els pabordes no és gens 
estranya, ja que els hospitalers, 
com a successors dels senyors 
del Montseny, eren patrons de 
l’església de Sant Celdoni.

Ja s’ha dit que els sacerdots 
que s’ocupaven de la capella 
rebien el nom de prepòsits o 
pabordes. El prevere Ferrer 
n’era el prepòsit el 1229; Bernat 
de Viladecavalls ho era el 1258; 
el 1264 es va cedir la capella a 
Jaume de Sant Llorenç;  Jaume 
de Reglars hi va ser fins que va 
morir el 1333; el 1333 va ser 
prepòsit Ramon de Matamala; 
el canonge Esperandéu ho era 
el 1352; entre 1362 i 1371 va 
ser-ho Berenguer de Prat, que 
més endavant va ser abat de 
l’Estany; entre 1373 i 1407 hi 
havia Francesc de Caselles, 
que més tard va ser prior de Manlleu; el 1413 el prepòsit era Berenguer 
de Palau; el 1421 hi estava Bernat de Madrona; el 1425 hi havia Hugó 
Hug; entre 1437 i 1463 el prepòsit era Antoni Clapers; el 1498 va ser-ho 
Jaume Puig, i el 1532 va renunciar a la pabordia Francesc Fivaller i hi va 
entrar Galceran Ocell.23 Els tres darrers –Puig, Fivaller i Ocell– ja no eren 
membres de l’Estany, només eren clergues seculars. A partir de 1532 va ser 
el bisbe de Barcelona l’encarregat de nomenar els prepòsits o pabordes 
de la capella i el càrrec es va convertir en un simple benefici, totalment 
desvinculat del monestir de l’Estany. Un cop enderrocada la capella, els 
prepòsits complien les obligacions del benefici a l’església parroquial, a 
Sant Martí de Pertegàs, i aquest benefici va mantenir el nom de pabordia 
fins al segle XVIII.24

Catalans (Segles XII-XIX). Diputació de Tarragona. Tarragona, 1994, pàg. 295.
23 VilAgeliu, op. cit., pàgs. 11 i 14. PlAdevAll, op. cit., pàg. 123-124. Ens hem limitat a citar 

els pabordes o prepòsits que hi ha documentats fins que la capella va desaparèixer. A 
les pàgines 14 i 15 Vilageliu hi afegeix els pabordes que hi va haver des de 1532 fins al 
1731.

24 VilAgeliu, op. cit., pàg. 14 i 15. PlAdevAll, op. cit., pàg. 124.

Detall del parament del mur, amb els carreus romànics 
tallats en pedra.
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Vicissituds del temple

En la segona meitat del segle XII hi va haver uns fets convulsos a la pabordia 
de Sant Celdoni arran de la donació de la vila de Sant Celoni a l’orde militar 
de l’Hospital del Sant Joan de Jerusalem, feta el 1151 en el testament de 
Guillem Umbert II de les Agudes, senyor del Montseny, i rebutjada pel 
seu germà Riambau. Pel que sembla, el bisbe de Barcelona tampoc no va 
estar d’acord amb la donació i va proposar al prior de l’Estany que li cedís 
l’esglesiola de Sant Celdoni a canvi de donar-li l’església de Sant Salvador 
de Sabadell o d’Arraona i la confirmació d’altres propietats, com l’església 
de la Garriga. No hi ha massa documentació sobre el tema, però se sap 
que el problema va arribar al papa, el qual el va posar sota l’arbitratge de 
l’arquebisbe de Tarragona. Aquest, l’any 1168, va convocar una reunió 
conciliar dels bisbes de la Tarraconense a Sant Celoni per tractar-lo. La 
qüestió era que el frare hospitaler que era comanador de Sant Celoni també 
actuava com a patró de la pabordia pel fet de ser el successor dels senyors 
del Montseny i s’oposava a la cessió de la capella al bisbe de Barcelona 
feta pel prior de l’Estany, obligant a aquest a desfer l’acord i recuperar la 
capella. Segons sembla, el bisbe de Barcelona, en represàlia contra el prior 
de l’Estany perquè aquest, pressionat pels hospitalers, no li cedia la capella 
de Sant Celdoni com havien pactat, va voler prendre a l’Estany les esglésies 
de Sant Celdoni, Sabadell i la Garriga. A resultes de tot plegat hi va haver 
“violències i discòrdies entre els hospitalers i els bisbes de Barcelona”,25 
ja que cadascú defensava els seus interessos. El contenciós va durar fins 
al 1185 i va acabar amb tres butlles fetes pel papa Luci III i expedides a 
Verona el 29 de maig d’aquest any. Com a resultat, el monestir de l’Estany 
va recuperar la pabordia de Sant Celdoni i altres esglésies de Barcelona. 

El 1199 es va fer a la capella un reconeixement de propietats a favor del 
monestir de Sant Cugat del Vallès, en la qual hi van participar diversos 
testimonis.26 En la segona meitat del segle XIV, el 1362, es va enterrar 
a l’esglesiola fra Ramon de Vilademany,27 comanador de Sant Celoni de 

25 PlAdevAll, op. cit., pàg. 122-123.
26 vilAgeliu, op. cit. pàg. 12.
27 Ramon de Vilademany va ser comanador a Sant Celoni de l’orde de l’Hospital de Sant 

Joan de Jerusalem entre 1347 i 1362 i va concedir diversos drets i privilegis als celonins. 
El 15 de maig de 1345 els va donar el privilegi  de poder elegir lliurement els jurats i 
síndics que havien de vetllar pels seus interessos. La convocatòria dels vilatans la feia 
el pregoner a toc de trompeta el dia de l’Ascensió i un cop elegits els representants, 
prometien d’acomplir els càrrecs amb fidelitat davant el comanador. Un altre dret que 
els va concedir va ser el de poder moldre el blat al molí que volguessin, mentre que 
els forners havien d’anar obligatòriament als molins que estaven sota el domini dels 
hospitalers. A més a més, també va renunciar a cobrar cap dret en les causes criminals 
en les quals hi intervenia com a jutge (vilAgeliu, op. cit. pàg. 12 i 135. És estrany 
que Pons i Guri no faci referència a aquests drets i privilegis en els seus documentats 
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l’orde dels hospitalers de Sant Joan de Jerusalem. Segons les memòries de 
Josep Jalpí i Julià, celoní prior de Santa Maria de Meià, a la “isglésia de 
St. Celdoni se acostumaven a ajustar los particulars personas de dita vila y 
jurats de aquella y allí tenien consell general sempre que hi havia ocasió 
de averlo de tenir”.28 El 22 de juliol de 1393, per exemple, hi va haver un 
consell general de la universitat de la vila a la capella de Sant Celdoni, 
en el qual es va decidir crear un censal mort o emprèstit per sufragar les 
necessitats de la vila.29 Més endavant, el 1527, quan Joan de Villarroel, 
en representació de l’almirall de Castella Fadrique Enríquez de Cabrera 
–vidu i hereu d’Anna II de Cabrera– va prendre possessió, entre d’altres, 
de la vila de Sant Celoni, l’acte va tenir lloc a la capella de Sant Celdoni 
o davant l’edifici. Efectivament, el dilluns 17 de maig de 1527, Villarroel 
i la seva comitiva van ser rebuts pel batlle, els dos síndics de la vila i els 
noranta-nou caps de les famílies que vivien al poble per fer la presa de 

estudis sobre Sant Celoni i els hospitalers). El 25 de setembre de 1353 els síndics de la 
universitat de la vila el van requerir contra la decisió d’imposar una talla als veïns de la 
vila per cooperar en els diners oferts al rei pels hospitalers per ajudar en l’armada contra 
Gènova. Aquest any 1353, a més de la comanda de Sant Celoni, Ramon de Vilademany 
regia les de Barcelona i Aiguaviva i també era lloctinent del Prior de Catalunya. Durant 
els anys 1358 i 1359, quan era comanador de Sant Celoni, també va obrar com a 
procurador general i lloctinent de Bernat de Cabrera, senyal de les bones relacions 
que hi havia aleshores entre la comanda celonina i els Cabrera. (Josep M. Pons i guri,  
“La comanda de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem a Sant Celoni”, dins Actes de les 
Primeres Jornades sobre els Ordes Religioso-Militars als Països Catalans (segles XII-XIX). 
Diputació de Tarragona. Tarragona, 1994, pàg. 299, 295 i 293 respectivament).

28 VilAgeliu, op. cit., pàg. 12. Extret de les Memòries del prior Josep Jalpí i Julià, foli 
3. Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar. Els consells generals també es feien al 
cementiri de l’església parroquial de Sant Martí de Pertegàs: amb l’objectiu d’elegir els 
cònsols o jurats, el consell general de la universitat dels homes de Sant Celoni es va 
reunir al cementiri de Sant Martí de Pertegàs, després de la missa major de la festa de 
l’Ascensió, els dies 27 de maig de 1389 i, anys després, el 4 de maig de 1391 (Josep M. 
Pons i guri, Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric “Fidel Fita” d’Arenys de Mar. 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1984, documents 
728 i 737. També s’hi fa referència a Josep M. Pons i guri, “La comanda de l’Hospital 
de Sant Joan de Jerusalem a Sant Celoni”, dins Actes de les Primeres Jornades sobre els 
Ordes Religioso-Militars als Països Catalans (segles XII-XIX). Diputació de Tarragona. 
Tarragona, 1994, pàg. 301). Ja en el segle XVII, hi ha documentada una trobada el 
dia de l’Ascensió de 1633, en què va ser “convocada i congregada la Universitat i els 
singulars homes de la Vila i terme de Sant Celoni i de la Parròquia de Sant Martí de 
Pertegàs, de dit Bisbat de Barcelona, en el cementiri de l’església parroquial de dita 
Vila, on altres vegades per a parlar i gestionar els seus negocis solen reunir-se des de 
llunyana, molt antiga i immemorial consuetud” (vilAgeliu, op. cit., pàg. 25).

29 Josep M. Pons i guri, Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric “Fidel Fita” d’Arenys 
de Mar. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1984, 
document 746. També es tracta a Josep M. Pons i guri, “La comanda de l’Hospital de 
Sant Joan de Jerusalem a Sant Celoni”, dins Actes de les Primeres Jornades sobre els 
Ordes Religioso-Militars als Països Catalans (segles XII-XIX). Diputació de Tarragona. 
Tarragona, 1994, pàg. 301.
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possessió. Es va fer allà, després del toc de campanes i dels anuncis dels 
pregoners, perquè era una antiga tradició que venia del molt lluny el fet de  
congregar-s’hi i aplegar-s’hi per tractar els afers de la vila.30

Com s’ha dit al començament, la capella es va dotar d’unes rendes per 
al sosteniment del temple i dels sacerdots que l’havien de servir. Aquest 
benefici, conegut amb el nom de prepositura o pabordia, en el segle XIV 
ja donava unes rendes ben pobres. El 1379 eren de 13 lliures anuals. Una 
seixantena d’anys després, el 1421, produïa 14 lliures i els fruits de tres 
peces de terra grans. El 1591 arribava a les 25 lliures i el 1737 era del 
doble, 50 lliures, i l’obligació de celebrar cinquanta misses l’any.31 Com 
que els beneficis de la capella  no eren molt generosos, el 6 d’octubre 
de 1379 el prepòsit Francesc de Caselles va obtenir permís per servir un 
altre benefici. I encara més: el 21 de juliol de 1395 Margarida Llopart, 
rellotgera de Breda, li va concedir els rèdits dels seus censos i censals. 
També el paborde Jaume Puig, des del 27 d’abril de 1498, es cuidava a 

30 Josep M. Pons i gur,. “Les jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera i de Bas l’any 
1527”. Revista de Dret Històric Català, Vol. I. Societat Catalana d’Estudis Jurídics. 
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 2001, pàg. 165 i 186.

31 VilAgeliu, op. cit., pàg. 14. 

Vista de l’absis de la capella de Sant Celdoni 
des de l’eixida de can Canyes, amb la Conxita 
Paytuví escombrant, el 1992.

Detall del parament de l’absis, amb carreus ben 
tallats (1992).
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més a més, d’un dels dos beneficis de l’altar de Santa Maria a l’església 
parroquial.32

Decadència de la capella

En una visita pastoral de 1446 
es diu que el temple, anomenat 
també prepositura o pabordia, 
amenaçava ruïna. La reparació 
que s’hi va fer devia ser una 
mica precària, ja que el 1508 es 
va retirar l’ara de l’altar de Sant 
Celdoni i es va traslladar a l’altar 
del Sant Sepulcre de l’església 
parroquial de Sant Martí de 
Pertegàs, segurament perquè 
la capella de Sant Celdoni no 
es trobava en condicions per a 
celebrar-hi misses. En la segona 
meitat del segle XVI va culminar 
la desaparició de l’esglesiola, 
després de la caiguda de la 
teulada entre 1580 i 1590. El 
1578 el visitador ordenava “que 
la capella sigui reparada en les 
coses necessàries a càrrec del 
prepòsit, dins el termini d’un 
any”.33 Poc després, a la visita de 
1581 es deia que “la prepositura 
necessita de molta reparació” i, com que estava oberta, obligava al prepòsit 
que “sigui tancada per tal que les bèsties no hi entrin”. Es donava un termini 
de dos mesos per fer-ho. Com que no s’hi feien obres, el 18 d’octubre de 
1588, el visitador la va trobar amb una paret a terra, sense teulada ni 
portes, i feta servir com a tancat per als xais: “Igualment visità la Capella 
de Sant Celoni, vulgarment nomenada la pabordia; y dita capella té una 
part de paret tota enderrocada y asolada, y sens teulada y descuberta, 
sens portes en lo portal; sols amb una Imatge de bulto de nra. Sra.; en la 
qual capella per ser dita paret enderrochada si entre en ella a peu pla, y 
si té y stà lo corral de moltons, conforme es stat vist ocularment, lo que 
apar és en grandíssim detriment de santa mare Iglésia”. Per tot això va 
ordenar “que dita part de paret sia reedificada y adobada en manera que 

32 VilAgeliu, op. cit., pàg. 14.
33 VilAgeliu, op. cit., pàg. 12. 

Contrafort de can Busquets. Tot i que s’havia supo-
sat que formava part de la capella, es veu clarament 
que és posterior: conté elements de maó a l’obra i 
sosté una paret feta també, en bona part, de maó.
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en ella nosi pugue entrar del modo si entra; y en lo portal de dita Capella 
sien fetes portes”.34 Com que l’ordre de reparar la paret i posar-hi portes 
ja havia estat feta en la visita anterior, va segrestar els bens que produïa la 
prepositura i va nomenar tres jurats o representants de la vila perquè amb 

aquests bens fessin les reparacions 
convenients. Però les rendes de la 
capella no devien ser suficients, 
car els jurats tampoc es van veure 
en cor de fer les obres i en la visita 
del 15 d’octubre de 1591 ja es deia 
que la capella estava derruïda.  
Més d’un segle després, el visitador 
que va venir el 1727, va dir que 
estava totalment enderrocada. I 
és que entremig, el 1616, en un 
temps on tot es reutilitzava i els 
carreus de pedra  tallada eren un 
bé preuat, els frares caputxins 
van fer servir moltes de les seves 
pedres per edificar el nou monestir 
a l’indret on ara hi ha el col·legi 
Cor de Maria i l’aparcament del 
costat: “quant los frares Caputxins 

de St. Francesch feren lo monestir nou en lo puyg den Sacristà, acabaren 
de espatllar dita iglésia o la major part de aquella, y de les pedres ne 
tragueren ne feren dit monestir o molta part dell”.35 Les poques parets que 
en van quedar van servir posteriorment per a edificar-hi cases, com s’ha 
demostrat amb la troballa del mur a la paret lateral de l’Estrella o l’absis 
conservat com a paret de can Canyes...

De les tres esglésies romàniques de la vila, la de Sant Celdoni és l’única 
que ha desaparegut. L’església parroquial de Sant Martí de Pertegàs es 
conserva, encara que una mica transformada, al Parc de la Rectoria Vella. 
L’altra, la de Sant Ponç,36 tot i que és la més tardana, és la que s’ha preservat 
millor. L’esglesiola de Sant Celdoni va provocar la formació del poble i li 
va donar nom, però al final va acabar engolida pel mateix poble. Ara ha 
arribat l’hora de recuperar-la i posar-la en valor. 

34 VilAgeliu, op. cit., pàg. 12 i 14.
35 VilAgeliu, op. cit, pàg. 14. Extret de les memòries del Prior Jalpí i Julià, foli 3. Arxiu 

Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar.
36 La capella de Sant Ponç s’anomenava primitivament de Sant Nicolau, perquè era la 

capella de l’Hospital de Mesells o de Sant Nicolau.

Il·lustració de Pep Puigtió, que recrea hipotètica-
ment la Força o muralla medieval i la capella de 
Sant Celdoni, amb el mur que s’ha recuperat. La 
torre de can Casquet i la de la Força són les que 
es conserven.
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Apèndix

Document de dotació de la capella de Sant Celdoni i de la donació a 
la canònica de Santa Maria de l’Estany per part de Guillem Umbert de 
les Agudes i la seva muller Guilleuma, senyors del Montseny, el 5 de 
novembre de 1088. Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar, fons de la 
Batllia, pergamí núm. 8. 

Transcripció de Josep M. Pons i 
Guri:37

Hoc est translatum ab alio trans-
lato sumptum cuius series talis 
est: Hoc est translatum fideliter 
translatum quod ita se continet: 
Quoniam ecclesiastica sive lega-
lis sancxit auctoritas (lac. 13 lit.) 
in omnibus incurrant causis. Ie-
odoque sub sacrosancto nomine 
Trinitatis, ego Guillelmus Um-
berti, coniuxque mea Guillema, 
nos pariter concedimus domino 
Deo et ecclesie sancti martiris 
Celedonii scitam in pago Barc-
hinone per hoc scriptu (lac. 15. 
Lit) damus prelibate ecclesie 
alodium ubi clericos qui ibi ma-
nebunt possint ad plenum cons-
truhere domos ad habitandum 
ad meridianam partem, sicut eis 
opus fuerit, iuxta parietibus ec-
clesiae; damus at prelibate ec-
clesie omne illud (lac. 16. Lit) 
de iuxta ecclesiam habemus a 
circia parte, sicut terminatur ab 
oriente et occidente in alodium 
sancti Cucuphatis et in ipsa Rie-

37 Josep M. Pons i guri, “Un cartoral de 
la milícia hospitalària”. Circular del 
Archivo Histórico y Museo Fidel Fita, 
núm. 14, setembre de 1962. Aquest 
article es va reeditar a Josep M. Pons i 
guri, Recull d’estudis d’Història jurídica 
Catalana. Vol. III. Fundació Noguera. 
Barcelona, 1989. La transcripció del 
document, és a les pàgines 416-418, 
nota 5.

Traducció al català de Joan 
Portals:38

Aquesta és la transcripció copi-
ada d’una altra el contingut de 
la qual és el següent: Aquesta 
és la transcripció fidel que tot 
seguit s’inclou. Ja que l’eclesi-
àstica o legal autoritat sancio-
na (...)  a tots els que incorren 
en les causes, per això sota el 
sacrosant nom de la Trinitat, jo 
Guillem Umbert, i la meva es-
posa Guilluema, nosaltres con-
juntament, concedim al Senyor 
Déu i a l’església del sant màrtir 
Sant Celdoni situada al pagus 
de Barcelona i per aquest docu-
ment (...) donem a la esmentada 
església un alou on els clergues 
que allà visquin en el futur pu-
guin construir cases per habi-
tar-hi a la part meridional, com 
si l’obra fos seva, al costat de 
les parets de l’església; donem a 
la dita església tot allò (...) que 
posseïm al costat de l’església a 
la part nord, tal com llinda per 
orient i occident amb l’alou de 
Sant Cugat i amb la mateixa riera 
que discorre des de l’església de 
Sant Martí de Pertegàs fins a la 
Tordera; al costat, igualment, de 
l’església afegim a aquesta dona-
ció a aquesta església el mateix 
mas de Bernat Artal i un altre 
que va ser d’Oliba Ollesend i un 

38 Veure nota 1 del present article.
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ra que discurrit ab ecclesia sanc-
ti Martini de Pertegacio usque 
in Tordera; iuxta vero prefatam 
ecclesiam addimus in hoc dono 
eidem ecclesie ipsum mansum 
de Bernardo Artalli et alium qui 
fuit de Oliba Ollesendi, et alium 
ubi habitat Miro Ellemari, et 
illum videlicet de Ianuario, cum 
omnibus illorum pertinenciis 
et affrontacionibus et exitibus 
et regressibus qui pertinent vel 
pertinere debent ad iamdictos 
mansos. Concedimus etiam pre-
texate ecclesie unam quartera-
dam terre abstracta de heremo 
in nostram dominicaturam pro-
priam ad meridianam partem, 
et confirmamus eidem ecclesie 
in omnibus heremis alodiis quos 
in franchitate nostri alodii ibi ha-
bemus, quantum clerici qui in 
prelibate ecclesie Deo servierint 
quantum abstrahere de heremo 
poterint per illorum laboratores 
et homines. Insuper etiam con-
firmamus in hac donatione pre-
libate ecclesie decimam partem 
ex omni dominicatura quam ibi 
ad nostrum opus retinemus ex 
omnibus expletis quod ex inde 
per quodcumque modum nobis 
exierint, et decimam partem de 
toloneo, de raffigis et de placitis. 
Concedimus etiam ad prefatam 
ecclesiam ipsum alodium quod 
emimus de Arberto Ellemari 
cum omnibus suis pertinenciis. 
Ponimus etiam in hac donati-
one hoc totum quod ecclesia 
iamdicta hodie habet et habere 
debet et in omni nostro honore 
in perpetuum adquirere poterit 
qualicumque modo. Ponimus in 
hac donatione decimam partem 
de omnibus ipsis rebus quod per 

altre on hi habita Miró Ellemar, 
i aquell que es diu de Ianuario, 
amb totes les seves pertinences i 
afrontacions i sortides i entrades 
que pertanyen o han de pertà-
nyer als esmentats masos. Con-
cedim també a l’abans transcrita 
església una quartera de terra 
treta de l’erm dins el nostre pro-
pi domini a la part meridional, 
i confirmem a aquesta església 
en tots els alous erms que allí 
tenim en ple domini, de manera 
que els clergues que en aquella 
església serviran puguin treure’ls 
de l’erm per mitjà dels seus tre-
balladors i homes. A més, també 
confirmem en aquesta donació a 
l’esmentada església la dècima 
part de tota dominicatura que 
allà amb el nostre treball rete-
nim de tots els esplets que d’allà 
s’obtenen per qualsevol manera, 
i la dècima part del teloni, de 
les  ràfegues i dels  plets. Con-
cedim també a la dita església 
aquell alou que vam comprar a 
Arbert Ellemar amb totes les se-
ves pertinences. Posem també 
en aquesta donació tot allò que 
l’església ja dita avui té o ha de 
tenir i  tot el que del nostre do-
mini en el futur pogués adquirir 
per qualsevol títol. Posem en 
aquesta donació la dècima part 
de totes aquelles coses que po-
déssim adquirir per la nostra 
galera, de igual manera que per 
altres naus que per tot temps pu-
guin ser construïdes en tots els 
nostres dominis. L’esmentada és, 
en veritat, tota la nostra espontà-
nia voluntat amb la qual donem i 
confirmem de dret a l’abans dita 
església perquè perpètuament, 
lliure, segura i pacíficament i 
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nostram galeram adquirere po-
terimus, similiter et de aliis navis 
que per cuncta tempora cons-
tructe erunt in omni nostro ho-
nore. Iamdicta vero omnia nos-
tra spontanea voluntate demus 
et confirmamus iuri pretaxate 
ecclesie et in perpetuum libere, 
secure et quiete et cum omni 
franchitate teneat et possideat, 
atque irrevocabiliter perfruatur. 
Nos pariter iamdicti Guillel-
mus et Guillelma, cum consilio 
et voluntate domne Sicardis et 
Raymundi atque Bernardi arc-
hidiaconi, et aliorum bonorum 
hominum, tam clericorum quam 
laycorum, damus et ponimus 
iamdicta ecclesia cum omnibus 
suis directis quod hodie habet 
et in perpetuum adquisitura 
est, Deo donamus in potestate 
possideant locum et ecclesiam 
prelibati sancti Celedonii, cum 
omnibus suis et successores eo-
rum canonicorum qui in locum 
iam dicte ecclesie Sancte Marie 
regulariter vixerint, per cuncta 
secula habeant, teneant, atque 
sine ulla contrarietate posside-
ant locum et ecclesiam prelibati 
sancti Celedoni, cum omnibus 
suis directis quos hodie habet et 
in perpetuum possessura est ut 
in ibi sub regula sancti Agustini 
Deo famulentur. Et nec nos nec 
aliquis de successoribus nostris 
de illorum potestate aufferre ne-
que in alium ordinem et in ali-
am personam transferre possit. 
Si quis autem contra hunc nostri 
privilegii roborem ad irrumpen-
dum venerit, quadruplam com-
posicionem iamdicte ecclesie 
suorum canonicorum faciat, et 
in super cum Iuda, Domine pre-

amb tota franquícia ho tingui i 
posseeixi i ho gaudeixi de mane-
ra irrevocable. Nosaltres conjun-
tament, els esmentats Guillem i 
Guilleuma, amb el consentiment 
i la voluntat de la senyora Sicar-
dis i de Ramon i Bernat, arxidi-
aca, i d’altres bons homes, tant 
clergues com laics, donem a 
Déu i a la seva potestat, per tal 
que posseeixin aquest lloc i l’es-
mentada església de Sant Celoni 
amb tots els seus successors i els 
canonges que visquin regular-
ment a la dita església de Santa 
Maria per tots els segles, i  tin-
guin i posseeixin sense cap con-
trarietat l’església de Sant Celdo-
ni amb tots els seus drets tal com 
avui dia té i ho posseeixin per-
pètuament mentre visquin sota 
la regla de Sant Agustí. I ni no-
saltres ni qualsevol dels nostres 
successors pugui apropiar-se de 
la potestat d’ells ni transferir-la a 
un altre ordre o persona. Però si 
algú vingués a irrompre contra 
la força d’aquest nostre privilegi, 
hagi de fer quàdruple composi-
ció a la ja dita església del seus 
canonges, i a més, amb Judes 
traïdor del Senyor, cremi perpè-
tuament al foc etern de l’infern 
i, després, aquesta donació resti 
inamovible. 

Fet a les nones de novembre de 
l’any XXIX de Felip rei. G. (se-
nyal), signum (senyal) Guilleu-
ma, nosaltres que això aprovem i 
confirmem i a la potestat de l’es-
mentat Bernat, prior, entreguem 
i als testimonis preguem firmar. 
Bernat arxidiaca (senyal), Gui-
llalbert clergue (senyal), (senyal) 
Bernat Guillem, (senyal) Guifred 
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ditore, igneis habentis in infer-
num nodatus existat, et postea 
hec donacio inconvulsa perma-
neant. Actum est hoc nonas no-
vember anno XXIXº Philipi regis. 
G. (senyal), sig(senyal)num Gui-
llema, nos qui hoc laudamus et 
confirmamus et in potestate iam-
dicti Bernardi prioris tradimus 
et testes firmare rogavimus. Ber-
nardus archidiaconus (senyal), 
Guillabertus clericus (senyal). Si-
g(senyal)num Bernardi Guillemi. 
Sig(senyal)num Guifredi Vives. 
Sig(senyal)num Raimundi Borel. 
Sig(senyal)num Arnalli Mir. Pon-
cius Otonis. (Senyal) Berengarius 
qui hec scripsit die et anno quod 
supra. 

Petrus subdiachonus qui hunc 
translatum scripsit XI kalen-
das aprilis anno Domini Mº Cº 
LXXXº VIIº, et cum literis rasis et 
suprapositis, die et anno (senyal) 
quo supra. 

Sig(senyal)num Berengarii de Ri-
balta subdiachoni notarii publici 
Sancti Celedoni qui hoc trans-
latum fideliter sumptum ab alio 
translato scripsit et clausit cum 
quodam spacio dimisso in XIIIIª 
linea ubi nichil scribitur, kalen-
das iulii anno Domini Mº CCº 
LXXXº VIIº, et cum literis rasis et 
suprapositis, die et anno (senyal) 
quo supra.

Vives, (senyal) Raimon Borel, 
(senyal) Arnau Mir. Ponç Oton 
(senyal) Berenguer qui ho va es-
criure el dia i l’any dit abans.

Pere, sotsdiaca que va escriure 
aquesta còpia l’XI de les calen-
des d’abril de l’any del Senyor 
MCLXXXVII, i amb les lletres tat-
xades i sobreposades, amb el dia 
i l’any (senyal) que figura abans.

(Senyal) de Berenguer de Ribal-
ta, sotsdiaca, notari públic de 
Sant Celdoni que he copiat fidel-
ment aquest document d’un al-
tre, ho he escrit i tancat deixant 
algun espai en la XIIII línia on no 
hi ha res escrit, a les calendes de 
juliol de l’any del Senyor MCCL-
XXXVII, i amb lletres raspades i 
sobreposades, el dia i any que 
figura abans. 
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