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la dependència del monestir  

de sant cugat del vallès (985-1025) 
 

Malgrat que l’any 985 el monestir de Sant Cugat va patir l’atac 

d’Almanzor, i el lloc va ser destruït i hi van morir diversos monjos. El 
monestir va esdevenir ràpidament un centre religiós i de poder de 
primer ordre. Les seves propietats s'estenien per tot el bisbat i eren 
considerables. El cenobi va tenir un paper important en la defensa i 
repoblament del primitius comtats catalans. Un dels abats importants 
d’aquesta etapa va ser l'abat Odó (986-1010) que va iniciar les obres 
d’una nova església romànica i va participar personalment en una 
expedició militar, en la qual va morir.  

La documentació ens dóna dades que ens porten a pensar que les terres 

pertanyents a la “domus”de Sant Pere de Clarà depenien del monestir de Sant 
Cugat del Vallès durant el s.XI. Així doncs,  apareix esmentada, en la 
confirmació de béns de l’any 1003, com a filial del monestir de Sant Cugat del 
Vallès però encara no consta que hi visqués cap comunitat. 

 

L’ any 1098, Sant Pere de Clarà  apareix esmentat en la confirmació de béns 

al monestir de Sant Cugat del Vallès realitzada pel Papa Urbà II,  amb el nom 
de “Sancti Petri de Clerano”.  També apareix documentat, com a possessió 
d’aquest monestir, en la confirmació de béns per part del papa Calixt III l’any 
1120, on apareix esmentat com  l’“ecclesia de Sancti Petri de Clerano”.  

 

Segons Coral Cuadrada, aquestes actes de confirmació de béns més tardanes 

cal reconsiderar-les, ja que segurament es copiaven les actes anteriors, figurant 
totes les possessions del document copiat, malgrat que algunes d’elles ja no 
eren propietats que pertanyessin al monestir en aquells moments.  De fet, 
consta que la capella de Sant Pere de Clarà ja no era una possessió del 
monestir de Sant Cugat l’any 1025,  ja que en aquesta data, és citada entre la 
llista de possessions del castell de Sant Vicenç, actualment conegut com de 
Burriac,  en el moment en que el comte Ramon Berenguer I les va vendre a 

Guadalt.    
Text: Joaquim Graupera 
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