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LA REFORMA GREGORIANA A GIRONA

La reforma gregoriana constitueix una xarnera cabal dins la història de 
l’Església. Un primer moviment renovellador comença a alguns monestirs –és 
obligat fer memòria de Cluny–, arriba a conquerir la seu apostòlica i des d’allí 
es difon per tota la cristiandat. Els homes d’Església de la segona meitat del 
segle XI lluiten per la llibertat eclesiàstica, perquè els dirigents de l’Església 
siguin persones que no cerquin el seu propi interès, sinó que es moguin per 
motivacions evangèliques. Hom combat per desarrelar la simonia, és a dir, 
la compra de les funcions i dignitats eclesiàstiques, i per restablir el celibat 
entre els clergues. 

Aquests dos capítols principals de lluita no poden pas fer oblidar que s’hi 
concreta una voluntat general de reforma i de renovellament per a una Esglé-
sia més autèntica. Reforma que, possiblement, se centrà de manera excessiva 
en el camp de les estructures, i per això no arribà suficientment al terreny de 
l’esperit. Tanmateix, els canvis estructurals aconseguits a finals del segle XI 
obriren possibilitats noves a la comunitat dels cristians. La intensificació de 
les relacions entre el centre romà i la perifèria, ultra l’augment dels intercanvis 
entre monestirs, van fer possible una època subsegüent de gran vitalitat.

La introducció de la reforma gregoriana a la Catalunya naixent té com 
a punts de referència cabdals els concilis de Girona de 1068 i 1078. Quan 
se celebra ara1 el novè centenari del darrer d’aquests concilis, creiem que 

1 El treball de J. M. Marquès havia de sortir publicat al Butlletí Diocesà, l’any 1978, en 

commemoració del novè centenari de la reforma gregoriana. No es va publicar, perquè hom esperava 

una nota periodística i no un treball d’investigació. Marquès es va molestar per la falta de sensibilitat 

històrica dels curials, ja que ell sempre va tenir clar que hi ha camp per córrer en matèria d’apostolat 

intel·lectual. Despitat, va fer arribar l’original a mossèn Joan Busquets, qui ens l’ha facilitat per a la 

seva difusió [nota de l’editor]. 
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és lícit aprofitar l’escaiença matemàtica, significativa, bo i essent arbitrària, 
per donar una ullada cap endarrere i intentar copsar a quin desafiament es 
trobava abocada l’Església del nostre país i com el va superar.2 Per il·lustrar 
els canvis introduïts, ens limitarem a documentació de la diòcesi de Girona.

LA CRISI ECLESIÀSTICA POSTCAROLÍNGIA

El problema que tenia l’Església a tot l’Occident venia de temps enrere. 
Afectava tota la seva estructura: bisbats i clerecia, monestirs i laïcat. Essen-
cialment, es tractava de la intromissió de les classes altes de la societat en el 
govern de l’Església, per tal de poder utilitzar els béns eclesiàstics a llur albir.

Els bisbats havien estat dotats pels emperadors carolingis amb béns i 
drets abundosos, per al servei del culte i l’acompliment de les funcions ecle-
siàstiques. Els preceptes a favor de l’església de Girona de Lluís el Piadós (any 
834), de Carles el Calb (any 844), de Carlemany (any 881) i de Carles el Simple 
(898 i 922) poden fornir una exemplificació casolana del que s’esdevingué 
a tot l’Occident. A partir d’una dotació inicial que comprenia la propietat 
de quatre pobles a cadascun dels comtats de Girona, Besalú i Empúries, al 
cap d’un segle, i per mitjà de donatius particulars i d’adquisicions, a més de 
concessions imperials noves, l’església de Girona passà a posseir una gran 
massa de béns, una bona part dels quals eren a la rodalia de la vila que fou 
anomenada per antonomàsia la Bisbal.

Ultra els rèdits d’aquestes propietats, els nostres bisbes van obtenir al-
tres drets i funcions que els assimilaven als comtes: hom els va cedir part 
dels ingressos procedents dels impostos que gravaven el bestiar i els mer-
cats (pasquari i teloneu), i dels que provenien del batre moneda. Veiem els 
nostres prelats presidir les reunions en què s’administrava justícia (malls) i 
obtenir la immunitat, és a dir, el dret d’exercir la funció comtal dins les seves 
propietats.

Un fenomen semblant es va produir als monestirs. Molts van obtenir des 
de llur fundació ingressos importants i immunitats.

2 Per a una bibliografia general és forçós referir-se a fliCHe, Reforma Gregoriana y Reconquista 

(fliCHe-Martin, Historia de la Iglesia, vol. VIII, València 1976, esp. Pàg. 43-44 i 113). Que el treball de G. 

Martínez, Los concilios españoles de la época gregoriana, publicat en aquest volum, pàg. 591-593, ometi 

els de Girona sembla indicar que, per l’autor, Girona no és a Espanya.
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És importantíssim per a la seva influència posterior la introducció del 
que posteriorment s’ha acostumat a anomenar església pròpia. Consisteix a 
separar –començant per les esglésies petites– la funció dels béns assignats a 
l’Església de la tasca que aquella església havia d’acomplir, per tal de destinar 
part d’aquests béns a finalitats  –primer eclesiàstiques, després laïcals– loca-
litzades fora de l’àmbit de l’església. Quan el bisbe Teuter instituí la vida en 
comú dels clergues a la ciutat de Girona, l’any 882, dotà la Canonja amb els 
fruits de les parròquies de Salitja, Vilobí, Fornells, Salt i d’altres.3 La decisió 
era una espasa de doble tall, Certament feia possible un culte més esplendo-
rós a Girona i, fins a un cert punt, el sosteniment per a una vida virtuosa dels 
clergues de la ciutat. Però era un mal exemple. Disposant dels béns d’unes 
esglésies per a finalitats alienes obria el camí perquè d’altres, i sobretot els 
laics, s’irroguessin el dret de fer el mateix.

És comprensible que, de mica en mica, les funcions eclesiàstiques anes-
sin caient dins l’òrbita del poder civil i de la noblesa. Això es produí de mane-
res diverses. Dins l’imperi, l’emperador arriba a considerar-se no únicament 
protector i advocat de les seus episcopals, ans, refiant-se més dels bisbes 
que dels nobles per al govern, els atribueix cada vegada més territoris per 
governar. Per això era necessari que el mateix emperador intervingués en 
l’elecció dels bisbes, que triés persones de la seva confiança i les vinculés a 
la seva pròpia persona, i que els donés el bàcul i l’anell i rebés el jurament de 
fidelitat. Sorgia així la institució de la investidura, que seria la preocupació 
màxima de Gregori VII.

En canvi, a França i a Catalunya, on no existeix encara un poder central 
únic, els bisbats no augmenten considerablement la seva riquesa, però cauen 
a les mans dels nobles. Aquests comencen introduint bisbes de la família i 
acaben considerant la mitra com una església pròpia.

Durant el segle X i la primera meitat del segle XI les famílies comtals ca-
talanes acaparen pràcticament totes les seus episcopals del país.4 Ultra això, 
els comtes prenen les seus episcopals com a esglésies pròpies i disposen 
de les seves rendes per a la compra, venda i heretament, com es podria fer 
amb qualsevol altra propietat. La comtessa Ermessenda tingué amb aquest 
caràcter els bisbats de Girona, Barcelona i Vic. Encara el 1067, el comte de 

3 dorCa, Colección de noticias de los santos mártires de Gerona, Girona, s.a., pàg. 315-317.
4 Vegeu-ne la llista a R. d’aBadal, L’abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, Barcelona 1962, pàg. 

118-119.
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Barcelona, Ramon Berenguer I, comprava el bisbat de Carcassona, i d’aquesta 
manera adquiria el dret de participar en l’elecció del bisbe, cobrar la investi-
dura i prendre els fruits de les propietats episcopals durant la vacant.

Un fenomen semblant es va produir als monestirs i a les parròquies. Tam-
bé van caure gradualment en mans dels senyors de la terra i es privatitzaren.

Les esglésies parroquials vertaderament independents degueren ésser 
una minoria. Les que no havien estat atribuïdes a monestirs o a la canònica 
episcopal foren reivindicades pels senyors, especialment pels amos de la ter-
ra sobre la qual estava edificat el temple. Es prengueren el dret de cobrar-ne 
les rendes: fruits de les terres pròpies de l’església, delmes de les collites del 
terme de la parròquia, ofrenes dels fidels. Això ho dóna per suposat el concili 
de Girona del 1068, en disposar que “les esglésies que ja no tenen delmes en 
rebin almenys la quarta part per al sosteniment dels clergues”. El títol de pro-
pietat de l’església suposava, per tant, el del dret d’apropiar-se’n els delmes. 
L’existència d’esglésies pròpies a la diòcesi de Girona en mans de laics es fa 
palesa a la carta de dotació de la Canonja de Girona del 1019. Allí es veu com 
els comtes Berenguer i Ermessenda donen a la nova institució “les esglésies 
de Sant Martí de Caçà, amb els delmes i primícies, i de Sant Martí de Calonge, 
amb els delmes i primícies, oblacions i alous”. I un tal Arnust, qui sap si per 
menys ric o per menys poderós, donà la meitat dels delmes de la parròquia 
de Sant Esteve de sota Romanyà.5

L’església pròpia en mans de seglars suposava la possibilitat d’una dis-
torsió total en la finalitat de l’Església. Un senyor podia construir un temple, 
tal com edificava un molí; d’una cosa i de l’altra en trauria guanys. Podia 
confiar el molí a un masover; i l’església, a un clergue de la seva elecció. En 
el darrer cas, el bisbe li presentaria unes exigències més o menys grans en 
ordre a la instrucció del clergue i en ordre a donar-li la possessió. Potser el 
clergue era el servent del senyor i ho seguiria essent tota la vida.

La privatització dels monestirs seguí un camí semblant al dels bisbats. 
Els fundadors, o bé els senyors als quals els monestirs en temps d’inseguretat 
s’encomanaren bo i esperant protecció, es van assegurar en contrapartida la 
participació en les rendes de la casa. I com que per a això calia la fidelitat de 
l’abat, que era l’administrador de la institució, acabaren col·locant a la cadira 
abacial, a través d’interferències en la seva elecció i a canvi de donatius, o bé 
algun familiar o bé homes fidels. 

5 Marca Hispanica, col. 1016-1019; España Sagrada, vol. 43, pàg. 426-427.
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D’aquesta presa de possessió laïcal dels bisbats, parròquies i monestirs 
en pervingueren la simonia i la poca observança del celibat. Els senyors que 
poden disposar d’un bisbat i un monestir el venen a qui en dóna més. Com 
havia de rescabalar-se el bisbe que havia comprat la dignitat sinó exigint 
diners pels actes de ministeri que duia a terme? D’ací que es comencés a co-
brar, per exemple, per ordenar clergues. Aquests, a llur torn, es van fer pagar 
pels fidels quan batejaven els seus fills o enterraven els seus morts.

Els qui entraven en l’orde sagrat havent comprat la dignitat, es movien 
per intencions econòmiques, no apostòliques. Amb aquesta mentalitat no 
veien motiu per privar-se de satisfaccions que eren a l’abast de tothom, com 
ara el matrimoni. I més quan el clima general de la societat era tolerant 
envers el divorci i el concubinatge, pecats que caldrà condemnar a Girona 
els anys 1068 i 1078. Els sacerdots rurals, privats dels ingressos de delmes 
i drets ministerials, solien haver-se de refiar, per viure, dels fruits d’un dels 
masos de propietat de l’Església, que conreaven directament; una família, 
dona i fills, fornien les forces de treball auxiliars oportunes per assegurar el 
pa de cada dia.

SÍMPTOMES DE LA CRISI A GIRONA

Els cànons dels concilis de 1068 i 1078 contra els clergues concubinaris, 
la compra per diners de dignitats eclesiàstiques i altres abusos indiquen que 
aquests devien produir-se entre nosaltres. Això no obstant, s’ha de matisar la 
possible referència d’aquests textos a la nostra realitat. Primerament, perquè 
els cànons valen per a tota la Narbonesa i no únicament per a la nostra diòce-
si. No s’exclou, per tant, que d’un bisbat a un altre no hi hagués diferències 
de conducta. Després, perquè els concilis no semblen haver partit d’un exa-
men de la realitat per passar a l’adopció de les mesures pertinents, sinó que 
els llegats pontificis hi proclamaren davant un episcopat més o menys passiu 
el programa romà de reforma i n’adaptaren les exigències segons l’adhesió o 
resistència que trobaren entre els assistents.

Els nostres bisbes, com ja està dit, pertanyen a la noblesa. La seva con-
ducta, en la mesura que podem conèixer-la, és força eclesiàstica. Abadal no 
amaga la seva admiració per la cultura del bisbe Miró Bonfill, oncle de l’abat 
Oliba.6 El seu successor, Pere Roger (1010-1051), era fill de Roger I, comte de 

6 aBadal, op. cit., pàg. 31-35.  
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Carcassona, i germà d’Ermessenda, esposa del comte de Barcelona. Per un 
conveni amb el seu nebot, Pere Roger es reservà l’església de Carcassona.7 
Així, mentre la seu de Pere era església pròpia del comte de Barcelona, la seu 
de Carcassona era església pròpia del bisbe de Girona.

Això no obstant, en la primera meitat del segle XI, a la nostra terra, no 
sembla que la propietat d’esglésies i, en general, la intromissió de la noblesa 
en els graus més alts de la jerarquia eclesiàstica comportés una gran relaxa-
ció. És l’època del gran abat i bisbe Oliba, un temps en el qual el conreu de 
la cultura, sobretot als monestirs, la fundació de parròquies noves i la reor-
ganització de la vida comú dels clergues semblen indicar una certa vitalitat 
cristiana. Com ja hem apuntat, Pere Roger reuní els clergues de Girona en 
una Canònica i edificà una catedral sumptuosa.8 El dia de la consagració, la 
mateixa Ermessenda donà tres-centes unces d’or per a la construcció d’un 
antipendi o retaule. Però Pere Roger necessità diners per construir el temple 
i els obtingué venent el monestir de Sant Daniel a la seva germana per cent 
unces d’or.9 Per a un bon fi, doncs, una església monàstica passava de mans 
eclesiàstiques a mans laiques. Tanmateix, sembla que l’abús havia començat 
abans, quan es van sostreure les rendes a lliure disposició de les monges. 
La nota necrològica del nostre bisbe subratlla que vitam meruit celibem; qual-
sevol que sigui la interpretació que es doni a aquestes paraules, semblen 
indicar que la seva conducta fou en aquest aspecte una mica excepcional.10 
Podem sospitar que el judici que mereixeria el prelat següent de Girona, Be-
renguer Guifred, no seria ni de bon tros tan honorable. Fill del comte Guifred 
de Cerdanya, i per això mateix nebot de l’abat Oliba, va tenir dos germans 
que foren el model del bisbe que la reforma gregoriana volia fer desaparèi-
xer: Guifred, arquebisbe de Narbona, i Guillem Guifred, bisbe d’Urgell.

Segons les queixes del vescomte Berenguer de Narbona, presentades al 
Concili de Tolosa de Llenguadoc l’any 1066,11 el comte de Cerdanya, Guifred, 
havia despès l’any 1016 cent mil sous, que pagà al pare del dit vescomte Be-

7 VillaueVa,Viage Literario, vol. 13, pàg. 102.
8 Hom pot veure’n l’acta de consagració a Marca Hispanica, col. 1065-1068.
9 F. MonSalVatJe, Noticias Históricas, vol. 14, pàg. 309.
10 VillanueVa, Viage Literario, vol. 12. pàg. 292.
11 aBadal, op. cit., pàg. 121-122, resumeix aquestes queixes i les considera presentades a un 

concili d’Arles del 1065, que cita a partir de l’Histoire du Languedoc. El text sencer es troba a ManSi, 

Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. XIX, Venècia 1774, col. 850-853, amb notes erudites 

de Baluze que sostenen una tesi diferent de la d’Abadal.
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renguer i al comte de Roerga, que era al mateix temps marquès de Gòtia, per 
comprar l’episcopat de Narbona per al seu fill, que tot just tenia deu anys. 
Gastà molt; ja que estava segur que encara podria guanyar més amb l’espo-
liació de la Seu narbonesa. El nou arquebisbe, per la seva banda, per tal de 
comprar l’església d’Urgell per al seu germà Guillem Guifred, es va malvendre 
creus, còdexs i ornaments de Narbona, també per un import de cent mil 
sous. Tindria el bisbe de Girona les mans netes quan les dels seus dos ger-
mans no ho eren gens? En tot cas, caldria retopar la sospita amb l’evocació 
d’un fet favorable al prelat gironí. Si a aquesta Seu vingueren llegats del papa 
per reunir ací els bisbes de la Narbonesa, es pot pensar que no escollirien 
un lloc on comptessin trobar-hi un ambient totalment hostil. La previsió va 
fallar, com veurem, el 1077, però per poc temps.

Això pel que fa als bisbes. Què es pot dir de la clerecia? Els testaments 
de dos canonges ínclits de la nostra Seu, atorgats els anys 1064 i 1065, dei-
xen intuir quelcom de la relaxació de l’alta clerecia, ja que no disposem de 
dades sobre els sacerdots de les parròquies.

Ponç, cabiscol de la Seu de Girona, distribuïa el 1064 els seus béns entre 
les esglésies, els clergues i els pobres. Virtut exemplar. Com correspon al seu 
càrrec, tenia alguns llibres litúrgics i jurídics, fins i tot una història eclesiàs-
tica. Pensant en la seva mort imminent, encarregava als seus hereus de con-
fiança que fessin instruir i batejar un esclau i una esclava sarraïns que tenia. 
Però hom es pregunta com havia arribat a reunir tants béns: onze unces d’or, 
dos-cents cinquanta-cinc mancusos, una mula òptima, dues copes de plata 
i un encenser, cases a Girona i a Riudellots, quinze masos a Riudellots, tres 
coromines a Vilobí, diversos masos a Cruïlles i a Sant Cebrià dels Alls, quatre 
masos a Santa Pelaia, tres masos a Pedrinyà i tres coromines al pla de Girona. 
Ho tenia per herència? Certament no, perquè els béns de família, diferents 
d’aquests, són llegats als seus parents. Cert que donà un bon destí a una part 
dels seus ingressos, esmerçats a construir el monestir de Sant Martí Sacosta 
a la ciutat de Girona, però hom pot continuar preguntant-se si en la seva vida 
es va ocupar més de l’administració dels béns o de la direcció de l’escola de 
la catedral.12

El canonge Guillem Gaufred tenia la propietat de les esglésies de Sant 
Martí i Sant Miquel de Llémena, amb els seus cementiris, sagreres i alous, 
delmes, primícies i oblacions. A desgrat que es tractava d’esglésies ben pro-

12 VillanueVa, Viage Literario, vol. 12, pàg. 301-307.
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veïdes de béns, potser el culte no hi seria gaire esplendorós, quan la clerecia 
no podia disposar ni de les primícies ni de les oblacions. A més, Guillem 
Gaufred enumera com de la seva propietat setze masos, que semblen abastar 
una bona part del pla de Sant Martí de Llémena, “de la roca al riu”, a més 
d’altres possessions a Llorà i Granollers de Rocacorba, a Corçà i a Millars. En 
el seu testament s’ocupa molt més del destí que donarà a les bótes de vi del 
seu celler que no pas del donatiu que farà de la seva biblioteca, reduïda a un 
únic Forum judicum. En descàrrec seu, cal dir que morí piament a Palència, on 
havia anat a parar en pelegrinatge a Sant Jaume de Compostel·la.13

Els dos canonges tindrien més maldecaps per adquirir i administrar 
béns que per lloar Déu amb les hores canòniques. Per a aquesta darrera 
finalitat, Ponç havia trobat la solució de fer-se substituir per un altre clergue. 

Amb les esglésies que hem esmentat suara podia esdevenir-se com a 
Lladó, on el temple era propietat dels esposos Adalbert i Alamburga i els seus 
quatre fills Gausbert, Guillem, Pere i Arnau, aquest darrer, canonge a Girona. 
Espremien l’església tan a fons que l’havien deixat del tot miserable. No hi 
vivia cap clergue ni s’hi celebrava el culte.14

Indicis de necessitat de reforma es troben també, i ben clars, pel que 
fa als monestirs. Segons el comte de Besalú, molts s’havien desviat de l’odre 
monàstic i de la vida regular.15 Monsalvatje sospita que la llacuna de l’abacio-
logi de Camprodon que va de 1022 a 1096 pugui ésser deguda a la relaxació 
de la comunitat.16 No sabem fins a quin punt se’ls podria aplicar allò que el 
comte Bernat de Besalú deia del monestir de Sant Martí de Lez, quan el des-
crivia “aliquando simoniace distractum, aliquando a pravis hominibus sua possessi-
one privatum et ab omni honestate sanctae regulae seclusum, et paene ad nihilum 
perductum et òmnibus modis desertum et ad heremum redactum”.17 El text descriu 
amb precisió els mals que amenaçaven els monestirs del segle XI: simonia, 
robatori, abandó de la disciplina, destrucció.

Aquesta descripció val, a la nostra diòcesi, almenys per al monestir de 
Banyoles: “Encara que antigament fos ple de religió i d’abundància de diver-
sos béns, enriquit per dons i munificències reials, això no obstant, per la ma-
lícia perversa dels prínceps i d’altres prelats i per les incursions de malvats ha 

13 Ibid., pàg. 307-312.
14 Vayreda, El priorat de Lladó i les seves filials, Barcelona 1931, pàg. 143-146.
15 Marca Hispanica, col. 1078; MonSalVatJe, Noticias Históricas, vol. 6, apèndix 28.
16 MonSalVatJe, op. cit., pàg. 42.
17 Ibid., vol. 8, pàg. 168.
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arribat a tanta destrucció i devastació que ha quedat quasi buit d’habitants i 
enrunades les seves cambres a causa de la pobresa i la penúria”.18

Símptoma de relaxació pot ésser que a Amer un tal Guitart, canonge de 
la Seu de Girona, n’obtingués l’abadiat el 1014. Només si va comprar el càrrec 
s’explica que un no-monjo accedís al govern de la casa, a la qual no passà a 
residir i per això el 1017 fou deposat. El seu successor, en canvi, fou el monjo 
Sunyer, que s’havia format al monestir.19 

Quasi al mateix temps (any 1012), es registra una usurpació de béns a 
Sant Quirze de Colera, perpetrada pel vescomte de Peralada. Però el comte 
d’Empúries va fer restituir les possessions.20

Un quadre força ombrívol el pinta Vayreda quan escriu: “Els monjos de 
Sant Pere de Rodes han d’emigrar demanant caritat, pels robatoris de què els 
fan objecte els comtes de Besalú, Rosselló i Empúries; el senyor de Pals es fa 
amo e tot ço que posseïen els benedictins de Sant Feliu de Guíxols, i el comte 
Guillem de Besalú, per sobrenom el Gras, no satisfet encara amb les rapaci-
tats comeses a Sant Pere de Rodes i a Sant Miquel de Cuixà, s’apodera dels 
béns que la mitra tenia a Bàscara”.21 Potser Vayreda exagera la nota, reunint 
en un sol paràgraf fets diversos que van tenir lloc en moments distints. En 
tot cas, és cert que els robatoris de Sant Pere de Roda foren remeiats abans 
de l’any, gràcies a la intervenció dels bisbes veïns, dirigits per l’ínclit Oliba de 
Vic.22 I caldria contrapesar les usurpacions amb les donacions, quer tampoc 
no en falten. El comte Bernat de Besalú donava al monestir de Santa Maria 
de la seva capital el delme del monedatge.23 Hug d’Empúries oferia el 1063 
el seu fill Pere com a monjo a Sant Pere de Roda, enriquint ensems el mones-
tir.24 Certes invasions de llocs sagrats, no fetes amb finalitat de robatori, sinó 
per extreure’n els qui s’hi havien refugiat, eren reparades tot d’una.25

18 Marca Hispanica, col. 11268-1170; MonSalVatJe, Colección diplomàtica, vol. I, pàg. 319.
19 VillanueVa, Viage Literario, vol. 14, pàg. 311-313; MonSalVatJe, Colección diplomàtica, vol. i, 

pàg. 273-275.
20 MonSalVatJe, Noticias históricas, vol. 8, pàg. 84.
21 Vayreda, op. cit., pàg. 29.
22 aBadal, op. cit., pàg. 133-153. 
23 Marca Hispania, col. 1163.
24 VillanueVa, Viage Literario, vol. 15, pàg. 241.
25 Marca Hispanica, col. 1164-1165.



594 • AIEG, VOL. LV LA REFORMA GREGORIANA A GIRONA

En opinió de Bauer,26 la situació dels monestirs catalans seria millor 
que la de molts d’altres d’Occident, perquè en l’elecció dels abats la simonia 
hauria estat prohibida molt abans de la reforma gregoriana i per iniciativa 
autòctona. Cal matisar aquesta afirmació optimista recordant que el comte 
de Besalú, l’any 1077, expulsà dels monestirs del seu comtat els abats simo-
níacs! Però és tanmateix revelador que el 1038 es fundi el monestir de Breda, 
que pot consagrar la seva església el 1068. Si les rendes es dedicaven a cons-
truir el temple, és que no estaven alienades en mans de poderosos. També 
el 1053 els senyors de Cervià, Salvi Llobet i la seva esposa Adalets, fundaven 
un monestir i al cap de dos anys el cedien al centre reformador piemontès 
de Sant Michele di Chiusa.27 Aquest darrer gest fa difícil posar en dubte el 
desinterès amb què es va fer la fundació. La comtessa Guisla d’Empúries 
donà a la Canonja de Girona el monestir de Santa Maria de Roses l’any 1060, 
després d’haver-lo comprat per 2.000 sous al seu marit; alliberava, així, de 
mans laiques una església pròpia.28

INICI DE LA REFORMA. EL CONCILI DEL 1068.

En començar la sèrie de papes reformadors des del 1046, arriba al 
centre de la cristiandat l’impuls de millora nascut a Cluny i a altres monestirs. 
El 1055 el papa Víctor II excomunicava l’arquebisbe simoníac de Narbona.

Sota el govern d’Alexandre II és enviat a Espanya el cardenal Hug Càn-
did dues vegades, els anys 1065-1068 i el 1071, per tal de presidir concilis 
de reforma.29 El concili de Girona fou celebrat durant el primer viatge, que 
començà amb el treball dut a terme a l’Aragó per substituir-hi la litúrgia his-
pànica per la romana.

El concili condemnà en primer lloc la simonia, estigmatitzada com a pe-
cat d’heretgia.30 Afirmà, en canvi, el principi que les dignitats eclesiàstiques 

26 J. J. Bauer, Rechtsverhältmisse der katalanischen Klöster von der Mitte des 10. Jahrhunderts bis zur 

Einführung derKirchenreform, dins “Spanische Forschungen der Görresgesellschaft”, 22 (1965), 6.
27 Marca Hispanica, col. 1099.
28 MonSalVatJe, Los Condes de Ampurias, Olot 1917, pàg. 63.
29 J. VinCke, Die Übergang vom Eigenskirchenrecht zum Patronatsrecht bezüblich der Niederkirchen in 

Katalonien und Aragon, dins “Studi Gregoriani”, 3 (1948), 454.
30 VillanueVa, Viage Literario, vol. 13, pàg. 261-264; España Sagrada, vol. 43, pàg. 261-264.
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no havien de donar-se “muneris vel obsequii saecularis praetio, sed bonae vitae 
vel sapientiae merito”.

Calia regular, en conseqüència, la situació dels béns eclesiàstics. No so-
lament els laics no els havien de comprar ni vendre, sinó que tampoc no 
podien apoderar-se de tresors ni d’ornaments amb l’excusa d’ésser sagris-
tans o batlles, és a dir, advocats o defensors de les esglésies. Pel que feia 
referència a les esglésies, els delmes de les quals havien estat alienats –per 
laics o per eclesiàstics–, se n’havia de retornar almenys la quarta part i, a 
més, totes les primícies per al sosteniment dels clergues (cànon 2). També els 
jueus pagarien delmes per tal de no privar les esglésies del que tenien abans 
que ells comencessin a establir-se a la nostra terra (cànon 14). El concili era 
intransigent amb els qui s’apoderaven violentament de béns de monestirs o 
grups de clergues de vida comú (cànon 12). En canvi, altres possessions ecle-
siàstiques no havien passat a mans de laics per la violència, ans havien estat 
cedides il·legítimament per bisbes o abats, que d’aquesta manera enriquien 
llurs parents o protectors; no es prescrivia el seu retorn immediat, sinó quan 
morís l’autoritat eclesiàstica que les havia cedides (cànon 13), d’acord amb 
prescripcions similars dels reformadors gregorians a altres concilis. 

A propòsit del celibat dels clergues, es permetia el matrimoni als d’or-
dre menors (cànon 6), però no els era permès als preveres, diaques i sotsdia-
ques; aquests havien d’optar entre deixar l’esposa o bé ésser reduïts a l’estat 
laïcal (cànon 7).

S’exigia als clergues l’abandó del que els assimilava excessivament als 
laics, com ara portar armes (cànon 5), la cacera i els jocs d’atzar (cànon 8). 
L’exigència de comendatícies del bisbe propi si passaven a residir a una altra 
diòcesi suposava un control de la seva vida i costums (cànon 9); a canvi de la 
renúncia al món i a les seves seguretats, se’ls declarava protegits per la pau i 
la treva de Déu (cànon 8).

Finalment, el concili es refereix als lacis per corregir-ne els pecats més 
habituals i greus, com ara divorciar-se o repudiar l’esposa per contraure ma-
trimoni nou, casar-se entre parents segurament per arrodonir herències (cà-
non 4), així com la usura (cànon 10).

El concili va estendre a tota la regió la pau i la treva de Déu, tal com 
s’observava fins a aquell moment a la diòcesi de Girona, que en això serviria 
d’exemple a les altres diòcesis, i n’amplià la durada, assenyalant com a inhà-
bils per a la guerra els dies que van de Pasqua florida a Cincogesma.

Aquest inici de reforma pren mesures moderades. Comparant els cà-
nons esmentats amb els quals s’establiran deu anys més tard, semblen força 
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possibilistes, assenyaladament els que fan referència a recuperació de béns 
eclesiàstics.

El principal actor de la reforma fou el comte de Besalú, Bernat II. Cal 
precisar que només la va estendre als monestirs de propietat seva de més 
enllà del Pirineu. Precisant del tot, a un monestir que depenia directament 
d’ell i a un altre sobre el qual tenia autoritat mediata.

El document amb el qual Bernat II confià el 1070 la reforma del seu mo-
nestir de Sant Martí de Lez a l’abadia de Sant Ponç de Thomières és redactat 
en to de manifest:

“Quia iam, annuente Deo, cernimus simoniacam haeresim a finibus nostrae pa-
triae stimulis sanctarum sententiarum expellere et Ecclesiasm Christi in quibusdam 
locis de religionis restauratione gaudere, aequum est ut nos Dei adiutores existentes 
in virtute Dei hostes eius aggrediarmur, confidenter condensamus [sic] viriliter, per-
severemus instanter quosque sancta Dei ecclesia, nobis i hoc laborantibus, gaudeat 
de augmento sanctae religionis”.31

El sentit eclesiològic i el llenguatge combatiu del document difícilment 
poden atribuir-se a Bernat de Besalú, que permetia encara la perpetuació de 
la simonia a altres monestirs seus; més aviat cal pensar que la redacció es deu 
a l’abat Frotard de Thomières, el qual després del concili de Girona es quedà 
a la diòcesi, treballant per posar-ne en pràctica les disposicions.

Ressò directe del concili de Girona és també el text amb el qual el se-
nyor de Perapertusa, al Rosselló, amb autorització de Bernat de Besalú, cedia 
el 1073 el govern del monestir de Santa Maria de Cubières a l’abadia de 
Moissac. En efecte, de les provisions dels monjos el senyor només reté un 
agrarium, que tornarà després de la seva mort –complint el cànon 13–, i 
disposa que cap laic no pugui tenir potestatem aut baiuliam sobre el monestir, 
d’acord amb el cànon 1.32

En canvi, no coneixem documents que demostrin l’aplicació del concili 
de Girona al comtat de Barcelona. Això és estrany, perquè presidiren la re-
unió el comte Ramon Berenguer I i la seva esposa Almodis; i es diu que ells 
havien treballat perquè es reunís.

No mancà al concili de Girona una bona volada de bisbes i abats. D’en-
çà del Pirineu hi havia els prelats de Vic, Roda, Urgell i Girona; de la banda 
d’enllà, els d’Auch, Comenge i Agda; enviaren representant els de Tolosa de 

31 MonSalVatJe, Noticias Históricas, vol. 8, pàg. 168.
32 Ibid., pàg. 171-172.
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Llenguadoc i d’Uzés. D’abats, hi havia Frotard de Thomières, que deu anys 
més tard va acompanyar el nou llegat apostòlic Amat d’Oloron, com ara devia 
acompanyar Hug Càndid; i els de la Grassa, Sant Cugat del Vallès, Sant Martí 
del Canigó, Sant Pere de Galligants i Sant Llorenç del Mont. Poca assistència 
abacial; es podia esperar, com a mínim. La presència dels de Ripoll, Besalú 
i Sant Pere de Roda, per posar exemples. Però l’autoritat eclesiàstica més 
malta, l’arquebisbe de Narbona, de qui no sabem pas que hagués purgat 
l’excomunió que duia a sobre, devia escoltar la recitació els cànons amb sor-
negueria; ell no pensava pas canviar de vida tan aviat. 

Les mesures preses no van quedar en lletra morta a la diòcesi de Girona. 
L’esperit de la reforma va fer algun pas endavant. El 1068 Sant Pol de Mar 
s’agregava al monestir reformador de Lerins. L’any següent, un sacerdot, Pere 
Rigall, inaugurava a Vilabertran un assaig de vida comunitària amb un equip 
de clergues. Els propietaris de la terra on sorgiria la futura canònica compli-
en les prescripcions del concili gironí, ja que donaren a Pere l’església –no 
en cobrarien les rendes– i reconeixien a la nova congregació el dret d’elegir 
lliurement l’abat, renunciant a interferir simoníacament en l’elecció.33

PROCLAMACIÓ PLENA DE LA REFORMA, 1077-1078

Passats deus anys, la situació era més esperançadora. A Roma era papa 
el monjo Hildebrand, amb el nom de Gregori VII. La seva tenacitat podia 
tirar la reforma endavant. A Barcelona, mort el comte Ramon Berenguer I, 
els seus dos fills es disputaven l’herència. La contesa es va resoldre amb un 
assassinat, un altre testimoni de l’esperit de violència imperant. Potser, però, 
aquella disputa afavorí indirectament el progrés de la reforma, perquè la 
debilitat del poder civil podia facilitar la llibertat eclesiàstica.

El maig del 1077, Gregori VII trametia Amat, bisbe d’Oloron, i Frotard, 
abat de Sant Ponç de Thomières, cap a Hispània.34

Amat arribava precedit de fama d’home seriós. La llegenda diu que una 
vegada, trobant-se a Albi, uns fidels li van demanar que consagrés una esglé-
sia que acabaven de bastir. Ell contestà a la petició preguntant quin bisbe els 
havia consagrat el crisma que s’hauria de fer servir per a la cerimònia. Quan 
ells van respondre que era Frotard d’Albi, simoníac notori, prengué l’ampolla 

33 MonSalVatJe, ibid., vol. 14, pàg. 79.
34 Carta del 28 de juny de 1077, dins Registrum, IV, núm. 28. N’hi ha edició dins E. gallego, 

Relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Edad Media, Madrid 1073, pàg. 158-161.
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de l’oli sant i l’estavellà a terra. Per justificar el seu gest, va afegir que el cris-
ma d’un simoníac podia servir per ungir un ase, però no un cristià.35

La llegenda explica amb realisme una doctrina que Amat i els partidaris 
més exaltats de la reforma, com ara Humbert de Silva Candida, sostenien 
contra altres teòlegs menys intransigents, capitanejats per sant Pere Damià, 
que la simonia era heretgia i que els simoníacs procedien invàlidament quan 
conferien ordes i benediccions. La doctrina era errònia i contrària a la tradi-
ció de l’Església, però era la més efectiva per desarrelar l’abús, ja que supo-
sava assetjar per la fam tots els qui el cometien.

A la intransigència personal d’Amat d’Oloron s’afegiren sens dubte els 
estímuls de Gregori VII, el qual, en trametre’l, li hauria recordat el que havia 
fet escriure al Dictatus papae: “El llegat del papa al concili mana a tots els 
bisbes, fins als de categoria superior”.36

Aquesta vegada anava de debò. L’arquebisbe de Narbona comprengué el 
perill que l’amenaçava i procurà esbullar el concili que s’anava a reunir a Giro-
na. Acostumat com estava a cenyir l’armadura, potser ell mateix capitanejava 
l’host que foragità els reunits a la nostra ciutat. És clar que per acomplir la 
seva ràtzia hagué de comptar amb alguna connivència ací, qui sap si la del 
seu germà, el bisbe gironí Berenguer Guifred; el cert és que aquest darrer no 
va seguir el llegat pontifici a Besalú. Els termes amb els quals s’expressa el 
comte Bernat de Besalú són molt lacònics: Guifred de Narbona “destorbà” el 
concili, de tal manera que aquest va haver de refugiar-se a la seva capital. L’al-
lusió a la violència és transparent, i l’arquebisbe recalcitrant es mereix així el 
nom d’anticus hostis Narbonensis, expressió equívoca, que segons el llenguat-
ge del temps pot significar tant ‘el diable de Narbona’, com senzillament que 
Guifred era enemic antic de mesures contra la simonia.37

El comte Bernat acollí els llegats pontificis i els bisbes fugitius de Gi-
rona, que eren els d’Agda, Elna i Carcassona. Per cert, el bisbe d’Agda havia 
estat excomunicat per Gregori VII el 1076 com a partidari de l’arquebisbe de 
Narbona; la seva presència a Besalú indica que, més ben aconsellat, acabava 

35 Sobre la llegenda del crisma, cfr L. de lager, Aperçu de la réforme greórienne dans l’Albigeois, 

dins “Studi Gregoriani”, 2 (1947), 222-224; A. MiCHel. Pseudo-Isidor, die Sentnezen Humberts und Burkard 

von Worms im Investiturstreits, dins “Studi Gregoriani, 3 (1948), 161”. 
36 Dictatus papae, núm. 4.
37 Lletra del comte Bernat sobre el concili de Besalú dins F.X. Miquel roSell, Liber Feudorum 

Maior, vol. II, Barcelona 1947, pàg. 16-17. Altres edicions: Marca Hispanica, col. 1168; España Sagrada, 

vol. 43, pàg. 480-481.
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de canviar de partit. En acceptar-los a casa seva, el comte sabia que el gest 
feia que es guanyés “l’enemistat de molts bisbes, abats i comtes”. No costa 
pas gaire d’endevinar a quins es refereix. Però més que la por de la malvolen-
ça, comptà la fidelitat a Roma. Per a la família comtal de Besalú, Roma era el 
centre de l’Església; allí havien anat a recaptar mig segle abans un rescripte 
per tal d’erigir l’efímer bisbat de Besalú.38

L’assemblea durà un sol dia, que fou el 6 de desembre de 1077. Per tant, 
més que el nom de concili, li escau el d’acte de proclamació solemne de les 
ordres de Roma. Amat declarà il·legal la simonia, i el comte Bernat s’afanyà a 
declarar expulsats dels monestirs que depenien d’ell els abats que li havien 
comprat el càrrec amb diners, sense parlar d’indemnització, i a substituir-los 
per altres persones que li aconsellà el llegat. Aquests mateixos monestirs, 
que eren els d’Aroles, Camprodon, Besalú, Sant Llorenç del Mont i Sant Pau 
de Vallors, quedaven alliberats de l’onerosa protecció de la casa comtal i 
sotmesos a la Seu romana, amb el pagament d’un cens anyal. El mateix com-
te Bernat es declarà miles Sancti Petri i s’obligà a pagar a la Santa Seu cent 
mancusos d’or l’any.

La medicina havia estat finalment aplicada a la llaga. Amat d’Oloron, bo i 
esperant que provoqués la reacció saludable, deixà Besalú. Hom el troba, un 
o dos mesos més tard, introduint la reforma a Ribagorça i Aragó.39 

El concili següent de Girona sembla que se celebrà sempre sota la pre-
sidència d’Amat, entre el març i el juny del 1078. Tal vegada l’arribada d’un 
altre llegat pontifici, Ricard de Sant Víctor, el qual, passant per Ripoll, es 
dirigí a Castella, convencé les autoritats que la reforma es faria de totes pas-
sades.40 Tal vegada l’actitud decidida de Bernat de Besalú va fer canviar de 
parer bisbes i comtes.

No és fàcil hipnotitzar sobre les causes del canvi de conjuntura, però és 
cert que abans que haguessin passat sis mesos de la seva precipitada fuga de 
Girona a Besalú, el llegat pontifici podia tornar a la capital de la nostra diòcesi 
sense sofrir molèsties de part de les mainades de l’arquebisbe de Narbona. Hi 
aplegà concili sense presència de cap autoritat civil; s’hi trobaren els bisbes 
de Girona, Vic, Elna, Roda, Barcelona i Comenge. Els ultramuntans que van 

38 Sobre la tradició dels comtes de Besalú d’anar a Roma, cfr. aBadal, Els primers comtes catalans, 

pàg. 302-313, i L’abat Oliba, pàg.92-95.
39 A. duran gudiol, La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-

1104), Roma 1962, pàg. 35.
40 Ibid., pàg. 36 i 40.
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passar els Pirineus eren pocs, però cal recordar que alguns d’ells ja s’havien 
compromès a seguir les directrius romanes l’any anterior a Besalú. Dels grans 
simoníacs el de Narbona es va estar quiet, bo i seguint excomunicat. El d’Ur-
gell, diplomàticament, es va fer representar al concili pel seu ardiaca Fulcó.41

Els acords presos es poden distribuir en els quatre grups en què hem 
organitzat els cànons del concili de 1068. Per això no caldrà ara resumir-ne 
de nou el text, sinó més aviat observar-ne les variants.

A propòsit del celibat dels clergues, es prohibeix generalment tant el 
matrimoni com la cohabitació amb dones (cànon 1). El fill d’un prevere no 
podria heretar els beneficis que posseïa el seu pare (cànons 3 i 5) ni ascendir 
els graons de l’orde sagrat; hauria de quedar-se tota la vida en la dignitat que 
hagués assolit en el moment de la promulgació dels decrets (cànon 4).

Se subratllava més la distinció entre els clergues i els laics. Aquells no sols 
no podien portar armes (cànon 6), sinó que tampoc no els era permesa la cabe-
llera llarga, ni la barba ni els vestits de colors, propis dels homes de guerra; al 
contrari, quedaven obligats a deixar ben visible la tonsura (cànon 7).

La prohibició de la simonia rebia una altra empenta: els bisbes no podri-
en exigir pagaments per les ordenacions (cànon 2) ni els clergues per bateigs 
o sepultures (cànon 13). La mesura més estrident era la de declarar  –d’acord 
amb la mentalitat d’Amat que ja coneixem– que les esglésies consagrades i 
els clergues ordenats per un bisbe simoníac necessitarien respectivament 
nova consagració i nova ordenació: “Non enim in iis fit reiteratio, sed ipsa conse-
cratio, quoniam nihil praecesserat quod ratum haberi queat” (cànon 11).

Les mesures per abolir la propietat dels lacis sobre les esglésies man-
tenien la moderació que ja havia prescrit Hug Càndid. Només s’aclareix que 
entre les oblacions dels fidels, de les quals els amos d’esglésies pròpies no 
podran apropiar-se, s’hi ha de comptar les almoines per a misses (cànon 13).

ELS RESULTATS DE LA REFORMA

La realització del programa de reforma promulgat per Amat d’Oloron ha 
deixat rastres documentals mínims. És pràcticament impossible endevinar si 
els clergues van abandonar el tracte il·lícit amb dones i si van adoptar l’estil 
de vida que hom els proposava. No eren matèries que donessin ocasió de 

41 España Sagrada, vol. 43, pàg. 482-484; VillanueVa, Viage Literario, vol. 13, pàg. 264.
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cridar el notari i, encara menys si hagués estat així, de fer documents aptes 
per entrar en un cartoral.

El bisbe de Girona, Berenguer Guifred, degué declarar-se partidari in-
condicional de Roma, quan el 1078 mateix va fer dir a Gregori VII per l’abat 
de Marsella que “estava disposat a continuar amb ànim ferm i constant en 
l’obediència a sant Pere, a esmenar la seva vida i costums segons els pre-
ceptes del papa, i que desitjava més que cap altre dels bisbes de la regió 
unir-se-li familiarment”. El papa contestà a unes expressions tan devotes en-
carregant-li  procurar la pau entre els dos germans comtes de Barcelona, més 
necessària quan es feia sentir el perill dels sarraïns sobre el país, i treballar 
per aconseguir el penediment de l’arquebisbe de Narbona, cui gemina germa-
nitate cohaeres, amb el qual era germà de família i d’episcopat.42 Les consagra-
cions de les esglésies parroquials de Lloret i de la vall d’Aro del 1079 semblen 
indicar que el bisbe reprenia la seva activitat pastoral ordinària.

El que sí que és segur és que Berenguer Guifred fou el darrer dels bisbes 
de Girona emparentat amb cases comtals. Els prelats posteriors, Bernat 
Umbert (1093-1111), Berenguer Dalmau (1113-1140) i Berenguer de Llers 
(1142-1159), ja no pertanyen a l’alta noblesa del país; molt probablement 
procedeixen de la petita noblesa militar, s’han format dins la clerecia i han 
estat elegits pel capítol de la catedral, encara que no es pugui provar docu-
mentalment el funcionament canònic de les eleccions episcopals a Girona 
fins a la del bisbe Guillem de Monells, que s’esdevingué el 1168.

On els canvis han deixat més rastre documental és als monestirs. Bernat de 
Besalú tornà a Banyoles els béns que eren propietat de la casa. La mesura fou tan 
efectiva que, onze anys després, aquella comunitat, de la qual hem donat una 
descripció tan trista, havia reconstruït el seu temple i podia fer-lo consagrar.43

El mateix comte cedí a Cluny, a través de l’abat de Moissac, el dret d’ele-
gir abat i ordenar la vida dels monestirs de Camprodon, Aroles i Sant Paul de 
Vallors. L’operació assegurava el millorament del règim de vida d’aquestes ca-
ses, però costà a Bernat molts diners. Efectivament, l’abadia d’Aroles era feu 
de l’arquebisbe Guifred de Narbona i d’un tal Arnau d’Arnau. Calgué pagar 
cent unces d’or a cada un. El cost de la redempció de Sant Pau fou similar.44

42 Registrum, lib. VI, núm. 16; ManSi, Sadrorum Conciliorum, vol. XX, col. 270-271.
43 España Sagrada, vol. 43, pàg. 442.
44 Marca Hispanica, col. 1168.
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També el comte Hug d’Empúries renuncià el 1079 a l’staticum o dret 
d’habitació amb què gravava l’abadia de Santa Maria de Roses.45

El concili de Girona no havia disposat res sobre l’afiliació dels monestirs 
de la diòcesi a centres de reforma. A finals del segle XI i principis del XII, la 
majoria dels de la nostra diòcesi s’havien afiliat als centres de Sant Víctor de 
Marsella (Besalú, Banyoles, Sant Joan les Fonts, Sant Tomàs de Fluvià), Mois-
sac (Camprodon), Santa Maria de la Grassa (Palera, Sant Pere de Galligants, 
Sant Feliu de Guíxols) i Sant Ponç de Thomières (Sant Pere de Roda, Sant Llo-
renç del Mont). La durada d’aquestes afiliacions fou diversa, i no és fàcil de-
terminar quins efectes va tenir.46 Algú ha sostingut que certes agregacions de 
monestirs s’havien dut a terme per raons de política de frontera,47 però sem-
bla cert que el resultat global de les relacions entre els monestirs gironins i 
els de més enllà del Pirineu fou positiu per a la vida religiosa de la diòcesi.

Girona, 5 febrer 1978.
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45 MonSalVatJe, Noticias Históricas, vol. 14, pàg. 59.
46 Bauer, op. cit., passim.
47 J. VinCke, Grenzpolitik in Katalinien-Aragon während des Mittelalters, dins “Spanische Forschungen 
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