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CYNTHIA SANS
❘  La seu D’urgeLL ❘  L’Arxiu Co-
marcal de l’Alt Urgell ha rebut 
aquesta setmana un conjunt de 
documents administratius del 
segle XVIII relacionats amb la 
vall de Tost, al municipi de Ri-
bera d’Urgellet. El material, en 
molt mal estat, va ser recuperat 
arran de l’alerta d’Isabel Vila, 
una veïna de la vall que diumen-
ge passat va trobar tota aquesta 
documentació en un contenidor 
de runa de la construcció, ubicat 
al costat de l’església de Sant 
Martí de Tost. Des de fa unes 
setmanes, un equip d’operaris 
executa obres de rehabilitació 
en aquest temple tancat al culte. 
Fonts del bisbat d’Urgell van ex-
plicar que els documents es tro-
baven “regirats entre material 
d’obra, papers de diari, trossos 
de roba i terra com a material 
de farciment a la volta de l’edi-
fici”, per la qual cosa “no eren 
visibles i per això van passar 
desapercebuts”. 

Els operaris encarregats de la 
rehabilitació de la coberta i de 
les parets exteriors no es van 
adonar que entre aquell garbuix 
de material es trobava una do-
cumentació d’aquest tipus i per 
això la van llançar al conteni-
dor. És per això que des del bis-
bat van apuntar que “la troballa 
va ser fortuïta”, per destacar-ne, 
això sí, la importància, ja que els 
documents (vegeu el desglossa-
ment) “cobreixen un període 
històric fins ara no documen-
tat de Tost des del punt de vis-

Història de Tost entre la runa
Recuperen documents del segle XVIII que s’havien tirat durant les obres de restauració d’una 
església de l’Alt Urgell || Arran de l’avís d’una veïna, l’Arxiu Comarcal recuperarà aquest fons

PATRIMONI TROBALLA

ARTS ESCÈNIQUES IMPROVISACIÓ
coL·LecTiu free’T

el col·lectiu free’t de Lleida atansa al cccB l’univers de Brossa i Llull
❘ BarceLona ❘ El Col·lectiu Free’t 
de Lleida, format per músics, 
ballarins i artistes visuals, va 
presentar dimecres al Centre 
de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB) l’espectacle 
ull llull llum, una performance 
col·lectiva amb dansa, música i 
projeccions inspirada en l’uni-
vers literari de Brossa i Llull. 

El grup lleidatà va ser convi-
dat a posar en escena aquesta 
acció en el marc del festival 
Barribrossa que se celebra a 
Barcelona.

LITERATURA LLIBRES
amaDo forroLLa

cynTHia sans

Assistents ahir al ‘Parem taula’ organitzat per l’Escola d’Escriptura.

El director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez, ahir examinant els ‘papers’ de Tost.

capdevila, sanjuan i Batlle,  
en el cicle literari ‘Parem taula’
❘ LLeiDa ❘ Els escriptors Llorenç 
Capdevila (Pacte de silenci), 
Montse Sanjuan (El misteri del 
bressol buit) i Eduard Batlle 
(Suite borgenca) van protago-
nitzar ahir la segona sessió de 
la segona edició del cicle Parem 
taula. Cuina, vi i literatura 

d’autor al restaurant Romeu de 
Lleida. Els autors van conversar 
amb al voltant de 25 lectors i 
assistents a la trobada mentre 
van degustar el menú que van 
preparar els responsables del 
local. És organitzat per l’Escola 
d’Escriptura de Lleida.

Cartes, rebuts  

i relacions del 

cadastre i un 

missal del 1732

n El director de l’Arxiu 
Comarcal, Julio Quílez, 
va detallar ahir que es 
tracta d’un conjunt de 70 
documents que daten des 
del 1726 al 1771, majori-
tàriament relacionats amb 
l’administració i la gestió 
del cadastre i constituïts 
principalment per cartes 
i rebuts de pagaments i 
relacions de contribuents 
del cadastre amb la rela-
ció dels seus béns. Com 
a excepció, també es va 
trobar un document de ca-
ràcter religiós: un missal, 
publicat a Barcelona l’any 
1732, i que ha estat cedit a 
l’Arxiu Diocesà d’Urgell. 
El conjunt del material es 
troba en un estat de con-
servació “deficient” i, se-
gons va explicar Quílez, 
està afectat també per 
fongs i humitats.

Els tècnics emprendran 
ara una neteja en sec de 
tota la documentació, la 
desinfectaran i la digi-
talitzaran perquè passi 
a formar part de la res-
ta del fons documental 
del municipi de Ribera 
d’Urgellet.

ta municipal, representen una 
radiografia socioeconòmica de 
l’època a través d’informació re-
lativa als contribuents, les seues 
propietats i tipus de cultius, i són 

també una font d’estudi de la 
toponímia i l’onomàstica”. 

L’alcaldessa de Ribera d’Ur-
gellet, Josefina Lladós, tam-
bé va destacar la importància 
d’aquesta documentació històri-
ca recuperada i la va vincular a 
les obres “llargament reivindi-
cades i esperades” de restaura-
ció del temple de Sant Martí de 
Tost. De fet, “si no hagués estat 
per aquestes obres, no haurien 
aparegut aquests papers”, va 
afegir.

Aquest temple originari del 
segle XI, la construcció del qual 
va ser promoguda per Arnau 
Mir de Tost, es trobava en molt 
mal estat de conservació. Des 
de la tardor passada, s’hi duen 
a terme treballs de recupera-
ció de la coberta i de consoli-
dació estructural, impulsats pel 
bisbat d’Urgell i el suport dels 
veïns, l’associació de propieta-
ris de la mancomunitat Tost-
Sant Germé, l’ajuntament i la 
Generalitat.

SANT MARTÍ DE TOST

La documentació va sorgir 

entre la runa de les obres 

de recuperació de l’església 

de sant martí de Tost


