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Patrimoni documental
Fons documental
Medieval Modern
XI-XVII
Bo
Legal i física
BCIN
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Restringit
Científic/Cultural
Pública
Arxiu Corona d'Aragó (Carrer d’Almogàvers, 77. 08018
Barcelona).

Monestir de Sant Llorenç del Munt
Autor de la fitxa:
Jordi Montlló Bolart
Data de registre de la fitxa:
dv., 14/05/2021 - 16:27

Descripció
L’Arxiu de la Corona d’Aragó preserva un seguit de pergamins i butlles papals amb un abast
cronològic de varis segles relacionats amb el monestir benedictí de Sant Llorenç del Munt.
La major part dels documents, 196 pergamins datats entre els anys 1101 i 1230), entraren a
formar part de l’Arxiu de la Corona d’Aragó l’any 1845 dins del bloc de documents que en
aquella època es trobaven custodiats al monestir de Sant Pau del Camp (Barcelona). Es
tracta de pergamins numerats amb un bis, per tal de preservar l’ordre cronològic del
conjunt. A aquest grup s’hi ha d’afegir 29 pergamins més conservats en una carpeta en el
mateix arxiu, fora de consulta i de l’abast dels investigadors que Puig i Ustrell estudià i
publicà en el diplomatari de 2013 (números 777-805). Destaquen sis butlles papals i quatre
documents més relacionats entre ells sobre el conflicte entre Sant Llorenç del Munt i Sant
Cugat del Vallès per l’elecció de l’abat muntanyenc durant els anys seixanta i setanta del
segle XII. Entre els pergamins originals destaquen tres del segle X i onze del segle XI.
A la Corona d’Aragó destaquen també quinze pergamins datats entre el 1101 i el 1230 i vinti-quatre entre els segles X i XI, localitzats en la documentació pertanyent als monestirs
benedictins desamortitzats al segle XIX inventariats per Rafael Raga Miñana el 1917.
Tanmateix continua essent un misteri quin fet va originar la disgregació d’aquest fons (que
l’any 1871 encara era a l’ACA) al darrer quart del segle XIX. Durant la seva recerca, Puig i
Ustrell va determinà l’existència al Diplomatari de Sant Llorenç del Munt de cinc documents
més que actualment es conserven a la Biblioteca de Catalunya, amb números de registre
3204; 3251; 3252; 3253 i 3256.
En altres fons conservats a la Corona d’Aragó (diferents dels fons monàstics), ha sorgit
documentació com són les de la cancelleria reial amb una sèrie de butlles amb una lletra
d’Alexandre III al bisbe de Barcelona de l’any 1169 on ordena a aquest darrer fixar un lapse
de temps per provar les acusacions a les quals Llorenç, l’abat de facto muntanyenc havia
estàs sotmès (doc. 125). En la secció de Diversos, hi ha dos fons amb 7 pergamins més
(fons de Can Falguera amb 6 pergamins localitzats en el lligall 77 i Fons del Marquès de
Sentmenat amb un pergamí de 1163.

Història
La pràctica totalitat de pergamins que formaven part de l’arxiu de Sant Llorenç del Munt estan
dipositats (a més dels desapareguts) en cinc institucions: l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), la
Biblioteca de Catalunya (BC), l’Arxiu de l’Abadia de Montserrat (AAM) i la British Library (BL),
l’Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB) a més d’un fons privat propietat del senyor José de
Quadras, comte de Quadras amb quatre pergamins inèdits, estudiats per primera vegada per
Pere Puig i Ustrell amb motiu de la realització del Diplomatari publicat l’any 2013.
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