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Figura 1 
Sant Llorenç del Mont o de Sous és un antic monestir benedictí construït en un replà de la 
muntanya del Mont (Albanyà) que ha estat objecte d’un important procés de recuperació 
(endegat per la Diputació de Girona), des de l’any 1984 fins al 2014, el qual mai ha impedit que 
la visita al monument, si més no parcialment, fos possible. Amb aquesta actuació no només 
s’ha aconseguit recuperar les restes d’aquest important conjunt monumental, sinó que alhora 
s’ha fet llum en la seva història, fins ara pràcticament desconeguda. 
Figura 2 
La cel·la monàstica (segles IX-X) 
La primera referència documental que tenim de Sant Llorenç de Sous es troba en un diploma 
de l’any 872 que el monarca carolingi Carles el Calb (823-877) va atorgar al monestir de Sant 
Aniol d’Aguja, en el qual apareix esmentat com una de les seves possessions. Es devia tractar 
d’una petita cel·la monàstica; és a dir, una esglesiola i una habitació on vivia el monjo o monjos 
encarregats de fer-ne el manteniment i que devia dependre orgànicament del monestir 
esmentat. Aquesta vinculació es devia mantenir fins a l’any 922, quan es va produir 
l’abandonament de Sant Aniol i, molt probablement, el trasllat de la seva comunitat a Sous. Les 
intervencions arqueològiques han permès confirmar aquesta dada, ja que s’ha localitzat un mur 
semicircular a l’àrea de l’absidiola meridional de l’església romànica, les restes d’una paret amb 
direcció est-oest a la nau central i les d’un enterrament a l’absidiola nord. Aquests elements, 
malgrat  l’elevat grau d’arrasament que presenten, permeten confirmar l’existència d’una petita 
capella, capçada amb un absis semicircular, a l’entorn de la qual hi devia haver l’edifici ocupat 
pels monjos, que es podria correspondre amb el muret localitzat a la nau central. Annexa, hi 
havia una petita necròpoli, de la qual tenim constància tant per la tomba localitzada com per la 
presència de nombroses restes òssies disperses en un primer nivell de rebliment de l’absidiola 
meridional, estrat que s’associa al moment de construcció de la basílica romànica. En relació 
amb aquesta etapa cal fer un especial esment a la troballa de diversos fragments d’un cancell 
de ceràmica que han aparegut dispersos en diferents punts de l’església, especialment en els 
nivells de destrucció del temple preromànic. Aquest element, se’ns dubte, pertanyia a l’església 
preromànica i és una peça força singular pel tipus de material emprat.  
Figura 3 
Independència i creixement (segles XI-XII) 
Després d’un breu període, en què sembla que va estar vinculat a la seu gironina, el monestir 
es va constituir com a comunitat independent a partir de l’any 1003, sota la regla de sant Benet. 
Durant aquesta nova etapa va gaudir de la protecció dels comtes de Besalú, primer, i del casal 
de Barcelona, després, que li van fer nombroses donacions. Mercès a això, la comunitat va 
assolir una molt bona situació econòmica, la qual li va permetre endegar una primera ampliació 
de les seves dependències, que data de la primera meitat del segle XI. En una primera fase es 
va construir una gran església d’estil romànic i de planta basilical, amb tres naus coronades 
amb absis semicirculars i cobertes amb volta de pedra. Poc temps després, es va bastir un 
porxo rectangular al peu de la basílica, al qual s’accedia per una porta oberta al mur meridional. 
De la mateixa època és una aula rectangular situada al sud del temple, que devia funcionar 
com a habitació dels monjos. També deuen correspondre en aquest període alguns dels edificis 
documentats a l’actual pati occidental, els quals devien tancar el recinte per la banda oest i van 
deixar a la zona central un gran espai sense edificar, part del qual, posteriorment, va servir per 
bastir-hi el claustre del monestir. 



Figura 4 
Les reformes del segle XIII 
En aquest segle es va iniciar una segona ampliació del conjunt monàstic que li va donar 
pràcticament la fesomia actual. Aquesta ampliació es va centrar en la construcció d’un gran 
claustre de planta quadrangular damunt l’espai anteriorment ocupat per un gran pati que 
separava la residència dels monjos de l’església. En relació amb aquest fet, cal destacar la 
construcció de la galeria nord del claustre, la solidesa de la qual es deu al fet que en el moment 
que hom va decidir bastir el claustre, els constructors van veure que, per poder salvar el 
desnivell existent, calia rebaixar el terreny annex al mur sud de l’església. Per aquesta raó va 
caldre apuntalar l’esmentat mur mitjançant la construcció d’una galeria coberta amb una volta 
de quart de cercle que funcionava com un immens contrafort. La resta del claustre es va bastir 
amb embigat de fusta, mentre que el porxo estava format per una fila de columnes, molt 
estilitzades i amb decoració vegetal, sobre les quals recolzaven els arcs que suportaven el mur 
superior, fet de carreuons. Alhora, es van ampliar les estructures monàstiques amb la 
construcció d’un seguit de dependències al voltant del claustre. Així, a l’oest, es va bastir un cos 
rectangular de dues plantes. A la banda meridional, es va aixecar també un nou edifici adossat 
a l’aula romànica, i a l’est, es va bastir un altre cos de planta rectangular, la qual cosa va 
comportar que s’avancés la muralla oriental fins a la situació que té actualment. A la zona oest, 
es van construir també diverses dependències, de manera que s’hi va formar una mena de pati 
posterior (pati occidental). La majoria de les edificacions d’aquest sector són construccions de 
planta baixa, de forma rectangular i de cobertes sostingudes amb arcs de diafragma, les quals 
de segur que devien funcionar com a magatzems i edificis de serveis. De fet, l’únic element 
arquitectònic que hi destaca és una mena de torre de planta quadrangular, ubicada a la 
cantonada sud-oest del recinte, que devia tenir una funció defensiva, com sembla que indiquen 
les espitlleres que s’obren als seus murs. Segurament, en el mateix període, però en una data 
un xic posterior, es devia construir la bassa d’aigua que trobem situada a l’exterior de la muralla 
de ponent, la qual recollia l’aigua sobrant de la font propera. En definitiva, entre el segle XIII i la 
primera meitat del XIV el monestir de Sant Llorenç va assolir el seu moment de màxima 
expansió i prosperitat. 
Figura 5 
La crisi de la comunitat (segles XIV i XV) 
El segle XIV marca un punt d’inflexió en la història del monestir, atès que és quan s’inicia la 
seva decadència. En concret, la comunitat, que mai havia estat gaire nombrosa, va passar de 
set membres l’any 1332 a tres el 1432 i a dos el 1438. Les causes d’aquesta decadència són 
molt diverses i cal emmarcar-les dins de la important crisi que Catalunya va patir a l’època 
baixmedieval, amb tot un seguit de guerres i epidèmies. Tanmateix, sembla que el cop de 
gràcia el van donar els estralls produïts pels terratrèmols dels anys 1427 i 1429. Concretament, 
segons les visites pastorals, l’any 1432, el monestir estava completament destruït i l’església, 
enderrocada del tot, de manera que va caldre traslladar l’altar major al claustre. L’escassa 
comunitat monàstica, mancada de recursos, es va veure incapaç d’endegar les obres de 
recuperació del conjunt, motiu pel qual l’actuació reconstructora es va limitar a rehabilitar els 
espais imprescindibles perquè funcionés. De fet, només es va adequar una part de l’església, la 
nau sud, per fer-hi els oficis, taponant les arcades que la unien amb la nau central i cobrint-la 
amb encavallades de fusta. S’hi accedia a través d’una porta oberta al mur de la nova església, 
a la qual s’arribava pel nàrtex i una mena de vestíbul que es devia situar en el primer tram de la 
nau central de l’església. La resta del monestir, en canvi, estava pràcticament abandonat, ja 
que només es van arranjar les dependències mínimes per allotjar els pocs monjos que hi 
restaven. 
 
Per intentar endegar novament la vida monàstica, l’abat Francesc Albanell va crear una 
comunitat de quatre sacerdots seculars. Aquest intent, però, va fracassar, de manera que l’any 
1580 només hi residia un sacerdot i el culte havia desaparegut. Davant d’aquest fet, i dins d’un 
procés més general de reforma, el papa Climent VIII va vincular el monestir de Sous i el de 
Sant Quirze de Colera amb el de Sant Pere de Besalú, unió que es va fer efectiva a principis 
del segle següent. Durant aquest període, l’únic edifici de l’antic monestir que va continuar actiu 
va ser la nau sud de l’església romànica, convertida ara en titular de la petita parròquia de 
Sous. L’única reforma que s’hi va portar a terme va ser la clausura de l’antiga porta situada al 
mur nord i la construcció d’una de nova, coberta amb un arc rebaixat, al peu de la nau, 



perforant la paret romànica. Pel que fa a la resta de dependències, van ser paulatinament 
abandonades. 
Figura 6 
La parròquia de Sous 
La darrera intervenció que va patir el conjunt va ser motivada per l’exclaustració de l’any 1835, 
tot i que sembla que les obres ja s’havien endegat abans, quan es va traslladar la parròquia a 
les dependències sud-orientals del monestir. Concretament, es va unificar la meitat de la gran 
sala d’origen romànic (possiblement el dormitori dels monjos) amb el petit annex bastit al segle 
XIII. L’altra meitat va recréixer per ubicar la rectoria. La resta de dependències van ser 
abandonades o bé es van adaptar a noves funcions. Per exemple, l’ala est del monestir, ja 
enderrocada, va ser desenrunada i utilitzada com a nou cementiri parroquial, mentre que el 
claustre va esdevenir un hort, a l’igual del pati de ponent, que va passar a ser en terrasses. 
Aquesta situació es va mantenir fins a l’esclat de la Guerra Civil, l’any 1936, quan tot el conjunt 
va ser abandonat. 
 
La restauració del monument 
Les primeres accions de restauració sobre el conjunt van tenir lloc a principis dels anys 
vuitanta, i van consistir en tasques puntuals de desbrossament, fetes per diversos particulars i 
entitats. Ateses les grans dimensions del monument, es van endegar les primeres obres de 
restauració des de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, a instància del 
desaparegut Joan Saqués i Roca, que va ocupar càrrecs públics en ambdues institucions. 
L’arquitecte Josep Maria Ribot, cap del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, va 
iniciar el desenrunament de l’església meridional, l’extracció de les restes de la coberta 
d’aquest edifici i el desengruixit de parets. A més, també va dur a terme la reposició parcial de 
l’absis nord i el lligat dels murs situats sobre les arcades de la nau central de l’església 
romànica. Alhora, paral·lelament, per desenrunar, també es van organitzar anualment camps de 
treball d’un dia de durada, oberts a tothom, com a acció popular de rescat del patrimoni. 
 
L’any 1986 vaig prendre el relleu, com a cap del Servei de Monuments, de la direcció de les 
obres del monestir. Inicialment, van continuar els camps oberts de treball, i es van iniciar els 
camps de treball de Joventut de la Generalitat de Catalunya, ara amb control arqueològic. La 
meva primera actuació va consistir a refer la coberta de l’església més recent, al migdia del 
conjunt, amb un altell provisional per poder allotjar els camps de treball. La coberta es va fer 
amb una estructura metàl·lica, i es va deixar espai per refer posteriorment els arcs ogivals de la 
sala gòtica, ja que en quedava un de sencer, a la paret que partia l’església contemporània de 
la rectoria, i tots els arrencaments de la resta (any 1987). Amb molts canvis d’arqueòleg en les 
campanyes successives i amb pocs mitjans, es va avançar en les obres de descoberta de 
l’església romànica, el claustre i les seves dependències, alhora que es van fer treballs de 
consolidació, sobretot de coronaments de murs i dels elements en perill de degradació que 
anaven quedant al descobert (any 1992). Aquestes actuacions van acabar a finals dels anys 
noranta. 
Figura 7 
Durant els anys següents la Diputació va continuar l’actuació restauradora en solitari, ara 
mitjançant petites inversions que anaven encaminades a impedir l’abandonament de l’obra. 
També van continuar els treballs de recerca arqueològica, ja amb continuïtat, sota la direcció 
del qui ha estat l’arqueòleg director de la intervenció fins a l’acabament, el Sr. Josep Maria Vila. 
Va ser durant aquesta etapa quan es va acabar d’adequar l’església, amb la neteja, 
consolidació i restauració de les tres naus. També es van començar a fer petites actuacions per 
afavorir la visita i la comprensió del conjunt. Per exemple, es va deixar a la vista l’excavació 
d’una part de l’absis de migdia (això sí, protegida amb unes baranes) per possibilitar així la visió 
de les restes de l’església preromànica (any 2000). A més, es van consolidar les restes del cor 
(situades enmig de la nau central) i es van fer els accessos a l’altar major, per pujar sobre la 
cripta, i al claustre, des de l’església (any 2002). 
Figura 8 
Posteriorment, després d’un breu interval, a partir de la signatura d’un conveni de cessió, l’any 
2007, entre el Bisbat de Girona i la Diputació, gràcies a l’interès i a la capacitat d’entesa del qui 
era llavors rector del Mont, mossèn Enric Sala, es van reprendre les tasques de restauració i 
consolidació, amb més mitjans econòmics i humans. La intervenció ara ja tenia la clara voluntat 



d’adequar el conjunt per permetre que s’obrís al públic, i la va dur a terme directament la 
brigada del Servei de Monuments. En primer lloc, es va intervenir a la zona del claustre, on es 
va refer la teulada de la volta de l’ala nord, l’única que es conservava. Tot seguit, es va adquirir i 
muntar una grua de grans dimensions, que va permetre agilitar enormement les tasques de 
restauració (any 2008). Paral·lelament, també es van accelerar les intervencions 
arqueològiques, sobretot en les dependències de la part oest del monestir, la bassa i l’entrada 
principal. Alhora, es va adequar el claustre per a la visita, amb la reproducció dels esglaons del 
recorregut original, amb elements de fusta allà on no s’havien conservat els originals (any 
2009). Tot seguit, es va intervenir en els edificis del sector de migdia, desmuntant la darrera 
fase constructiva de la rectoria, del segle XIX, per tal de recuperar la sala del dormitori dels 
monjos. Aquesta, com ja s’ha esmentat, era una obra majoritàriament d’època gòtica, amb 
grans arcades ogivals i coberta de fusta, tot i que a la part inferior dels murs es detecten 
importants preexistències que denoten que en la seva forma original era un edifici romànic 
(restes de finestres de doble esqueixada). Alhora, es va separar aquest element de l’annex del 
segle XIII (ambdós formaven l’església contemporània), de manera que l’annex es manté com a 
temple parroquial, mentre que les dependències dels monjos s’han convertit en una sala 
polivalent (any 2012). Finalment, s’han recuperat tres arcades d’una galeria del claustre, 
reproduïdes d’acord amb els elements originals conservats als museus i sobre la base de 
fotografies antigues en què encara s’observa aquest element. De fet, totes les arcades i un 
àbac s’han recuperat a partir del material extret durant les excavacions (any 2014). 
Figura 9 
Per realitzar la visita al monestir s’ha marcat un itinerari, amb uns plafons explicatius. Gairebé  
tot el recinte és obert, i es pot visitar, de franc, les vint-i-quatre hores del dia. Només resten 
tancades la sala polivalent i l’església parroquial, tot i que són visibles des de l’exterior a través 
de les portes i finestres. A la sala hi ha una exposició formada per plafons en què s’expliquen 
més àmpliament les troballes arqueològiques. S’hi ha instal·lat un sistema de llum amb energia 
solar, un sistema d’alarma en cas d’intrusió i de foc, i es preveu instal·lar serveis al petit annex 
que era la sagristia de la darrera església. El conjunt, però, no compleix amb les normes 
d’accessibilitat ni hi ha condicionament tèrmic. 
Figura 10 
Per finalitzar, vull dir que aquest projecte s’ha pogut fer gràcies a l’esforç i a la il·lusió de moltes 
persones. Jo, com a arquitecte director de l’obra, només he actuat com a fil conductor d’un 
projecte que s’ha desenvolupat al llarg d’uns vint-i-cinc anys, des que vaig començar a dirigir-lo. 
Cal no oblidar que el projecte es va endegar com una actuació feta per la societat civil, amb la 
voluntat de recuperar un petit tros del patrimoni històric català que estava totalment abandonat i 
en ruïnes. Gradualment, aquest procés d’intervencions diverses (arqueològiques, de neteja i 
desbrossament, de restauració, etc.), en què no hi havia una visió global de què calia fer ni quin 
era l’objectiu final, es va unificar en una intervenció de recuperació total del conjunt. Aquesta 
actuació s’ha desenvolupat al llarg dels anys, quasi sempre amb recursos limitats i adequant 
els objectius als nous elements i coneixements que aportaven les excavacions i l’estudi de les 
restes. Un exemple d’això és la recuperació parcial d’una ala del claustre. En el moment de fer 
aquesta intervenció, l’any 2013, l’excavació i la restauració del conjunt ja havien finalitzat, però 
es va considerar necessari realitzar-la per fer més entenedor l’espai. Ha estat precisament 
aquesta redefinició contínua el que ha permès assolir un resultat clar. La recuperació del 
monument s’ha plantejat perquè la ciutadania pugui visitar-lo i gaudir-lo. No hi ha dubte que 
com més visitat sigui, més podrem garantir la seva pervivència al llarg del temps. Per acabar, 
m’agradaria que el conjunt s’entengués com un llibre obert que ajudés a comprendre la seva 
història i la nostra; una veritable estrella que presideix el Parc Natural de l’Alta Garrotxa i que 
combina meravellosament la natura amb el patrimoni. 

* Cal esmentar tot el personal del Servei de Monuments, que amb la seva tasca ha permès dur a terme 
aquest projecte: els aparelladors Lluís Galià, Elisa Llenas i Josep Simon; l’historiador Lluís Buscató; els 
delineants Lluís Prat i Pere Turon, i, finalment, els membres de la brigada d’obres del Servei. 

                                                 


