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Gerra. Etapa: Sant Andreu de S:lóàs- Borredà 

��: �:��:�,. e� ?,le,., co�. d�l ��;�e�à.� ... W�l�"S!� C,or�l�.�;� :p��.'5�?tll. 
� •. ,J..: . ' . ... v ..... ,_ . . ;. I·rwp1 ... deó <lO �y.;J .t- "" "l'.).':'.' .... .. " �, . ' .. \_'_'.,. u._1. J¡:� €ul-
·�_r.:",;, __ '.�01i;; C.J."llQ¡ llom pot em',¿:giBt:r\lJ� l'I$¿�,¡':;' B.f" ..... 1it6;,c;::.Gi..i "�'o C;l 
època neolítica, des de llavors hi romangué una poble.ci� l\utoc
""l:v:i ",,\'e.\:id6.� als canvie hii3tò¡'ios gei!el'..ils del. FTi¡-¡�.i.p¡¡·U. 

l,a inv�{si6 visigoda i la seva posterior instal.laci6 ;;.rreu de 
la reDÍnsula fou intensa i perdurable aquí, resta de l'Arquitec
t.11":':? visigode. n'és el S�ntu�ri de 10 0111O!:r. 
la ::o!:¡s,rc¡¡ del �erguedà. es v�ié alJ�(,tj..:;¡dc per la :i.llv!J.si6 so.rraI
!lS, però ben aviat els comtes c:!.tala.'ls 16 recuperaren, ini ciant 
la. seva repoblaci6. La sc'f!." situació Geogr�tfïca rc sse gu.i:nt els 
rius Llobregat-Ca.rdener ff\u que per un cert td:mpS romangués terra 
de. frontera, s eparant la \..ia.talmlYo. llella de la !Tova. 
Veieu el mapa adjunt on s'enregistren les rostes arquitectòni�ues 
cO!l.2crvades totalment o parciul. Les ar:l:3enyalades s6n les q,ue nos
altres seguim en l'itinerari del G.R.4� 

, � , � ' . ,_ . . .  , 1  .... \ . ... 1" .. " ••• :. ;-, •• �-� L ..... �v(jJu..rc<:t en l'lU."ta J;,ua, w.l.l.JQlllJ. ' .... \ ttll�- /'--". -
� , �: 

s ' estructura. seguint el model feu- :; \ _----. . \ �. �/�""'; í da! intr oduït pels co�tes catalans � l ._ .. __ J .�,- , � f ,' '�' : 

en basc al model francès. D'aquest � 
"'" 

. ¿¡ �,-..! � ". ja¡"': ---: ¡' model feudal, awi, ens trobem la .... , .. ' '.Q " �:h ,r-- f'I\:,,�, � 
Baronia de la Portella, regida per �/ � . !c'.:J ",¡-r �\ --: i 
vicaris comtals depensnts del ca- ¡ . � ' rt; ' �:::C_:-': t�1) s:il. català, els senyors de la Por- ',:r 

,. i ... � �\ '-' 
tella eren originari.s de la Cerda- L,-·-�/: .. _._ .... '1 I., 

:!!Ó. ,. , nyo., els o.uals iniciaren la repo- /¿: f"'.. �.\� " . ' ;.. .. :(r 
blació, fruit ó I aquesta ten';:n: la \:::." 3: . � , Il . w ...... &:·� � ;:¡:,:, 
:a ... tll�a de lf:i Quar. centre de la. I... _ \ }l t"--! "- �r" "'À " /''..í'l · 
.rlaronl.D., t'eTIl.a ell feu u.."l gran nOffi- �:¡�� � .... w :  .I 
bre è.e viles i parrbquies, restes ,' "  ,-;:' 

� 
� r"'� r9: j l 

è; I aquestla baronia són: 
___ � L,,� �A"(: � _ v.�� � �.' IV � 

'
I
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S;l..."ltuari de la Quar: G.."tJ.tiga parr�- c. '" � I c . quia de S8.nta Maria ,  encinglerada. " ,r' ,_, ¿¡ ! ,'," l!!¿¡,' ; 
( ,�� I :w e:r "  A ,1,.,""1 /;;.::" '>-�-, dEll t la serra de la Quar c ontra- , "" '" .. /2 '"P¡; . , � " L 

fort meridional de la de Pieaneel). C./ � �� .. ",:' \(, L 
S I e smenta j a el 839, consagr .. da. el l '__ ':' '' .' '�_' \ . 
900 fOl bisbe de la Seu. El 1069 " '�-�---�-�--- .- :.. � 
passa en feu als ::;enyors de la Por- ' 8 ,  6',.t"l : 
tella qui la ce�iren al moneati� de � I ... "" ..... ,.. I ... ", ... ,,<�,""�'-l St, Pere de la Portella. l" esgle�ia !I.'l r,-...,...,. ,.r....,., 
fou reformada durant el s. XVI, es lIih .......... ""' .. ",, 

'-;;:;=:�;;.�'�. ,"� en aquest segle quan es creà la lle- . . . ... 
.çenda al va). tant de �a il!l.at3e romà-' !'l'os. 24�� s� Sadurni d � l{ot ge:r.:sf 
nies. d e la ¡dare da Deu, que avui ea 25.St.Es"eve de Com�à. 26. ua. 
conserva a llesglésia p�rroQu ial de Martí de Boatella. 27.St.Benet 
.:3t. Maurici. 

.. dc C asM1 itjan� (tots tel'IilO �e 
Sabem per docw..:¡e:nta i testimonis an- Borredà) . 2 8 . st. Pere de l¡;¡, .t'or
ticso ue s.l costa;; d\�l !¡�mes�ir exiB- tella. 
\0.1. U.L S��':'���!..�� _:���f �II·()i;}.-;¡;Jlt Zl\:J 'r¡,.:..aC!:':� Uf; 1:"';.1::0ci. , ';' : ' 

tf'..lJ.hé do .:)8nt P:.!.u du })!.nós. Dê l'Sf?llisnt:.t .. da i'ort:iles<.o. nO·�;J =" .<·r, 
C:!:) p�draç 
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Bl castell d� la Portella (o de l!'rontanyà, nom ducumentat en 
textos més antica per ésser an territori del CCistell de l"ron
tanyà. Semb la C}ue el topònim "Portella" és fruit de la seva 
posic.i..6 88trat è t..: i cla , essent una UportJii." o lloc de protecci6 
en la fI'antera interior de l¡.l,. CatalUJlya Vella). Avui no es 
pot loculi tzar. 

El monestir de 3ant Pere de la Portella: fou fW1dat el l':'>'J3 
per \lifred i aa 'Dada, fill i dona dfl \'iifred de la Portella i 
la dona d'aquell �ruentruit amb l'aju� i aprovaci6 de l'Abad 
Oliba. El monestir t;¡3 fundà seo-u1nt l'orde de Sant Benet de 
Núrciat es consa,:¿;rà el 1035 pel bisbe de Barbona. 
L'edifici, consta de l'església d'una sola nau amb absis decorat 
per arqu&cions i 6 columnes adossades al mur amb capitells for
mats per un senzill dau. La mateixa decoració es repeteix a lle3_ 
terior, en els espais entre colwun�s s'obren espitllerades fines
tres i una sè rie d'arquets surmonta te per un fris. 
El parament és format per petits carreus molt ben col.�ocats • 

.El c laustra: recorda el de St. Mart! del C anig6 , té doble gale
ri�, una al nivell de l'església i l ' altra a peU pla del pati , 
es foroen ambdues per dues arcades semicirculars recolzant-se 
sobre pilar a rectan��ara menys la part de ponent del claustre 
baL�, formada per un $01 arc de �orça llum, sostin6ut per un 
pilar de construcció poste rior (amplada 215Ox1'50). 

Fi�. ':;1. _1'1�L\ oid "",,,",(;r 
<.Ic L� \'ort�I¡;,. il!( ·."I;, , : �()O. 

El monestir visqué independent fills 1ó17 que s'uní al monestir 
barcelonès de Sant Pau de Camp. El 1835 fruit de la desamortit
zació murí definitivament • 

Borredà.: el municipi de Borredà es trc.1oa. situ.at entre ela Últir.o.s 
contraforts del Pre-pirineu i les terres de la Depressió Cent!'al. 
Fou re�oblat durant la 11rüaera meitat del s. IX. 
L'es�leSif.l. consagrada li Santa Maria és citada vera el 586 en un 
plei entre Guifré 1 el bisbe de llil. Selva. D':aquesta primitiva 
construcció 110 n'hi ha r€: Dtes • .l!;s poden res;.>eguir rt� otes del s. XI, 
però avu.i es trobu lco lt reformada. L'edifici prl:!8enta la t:fJ.lic a 
ui.otribució romànica, l'interior s'ec.tructw'a en tre3 naus. 
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Val la pena e!J;a.ents.r J.lesc51ésia de Sant Sadurni <10 ��c t·- ':';
-en terras del municipi de 30rrGdà- de construcció n�':':;"()
mènica i reforu�dn el s. XI. Té a més un esbelt c�Dan�r 
do 2 pisos ¡¡el oS.Jut al r .. uJ.' c::trem de ponent • 

Sant Pere de la Portella 
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