
Un gran monument dirigit per una parella poderosa  de les terres lleidatanes
LA COL·LEGIATA DE SANT PERE D’ÀGER



Als peus de la serra del Montsec i en el punt més alt del poble 
d’Àger, un turó estratègic i de control des del qual es veu tot el 
territori de la vall que l’envolta, s’alça el Castell-Col·legiata de 
Sant Pere d’Àger, un conjunt monumental emmurallat i format 
per un castell-palau, una torre, una església, una cripta i un 
claustre. Tot i estar força malmès, avui en dia encara conserva 
part de la seva esplendor amb l’església, la cripta, els fonaments 
de la torre, restes del castell i de la muralla, i un claustre gòtic 
posterior de gran valor arquitectònic i escultòric. 

Però abans d’endinsar-te en el conjunt històric d’Àger, cal que 
coneguis la parella que va ordenar la seva construcció: l’Arnau 
Mir de Tost i l’Arsenda d’Àger. Ell era un cavaller i un gran militar 
a les ordres del comte d’Urgell. Ella, una dama culta i poderosa. 
Arnau i Arsenda es van casar i van unir el seu amor i les seves 
fortaleses, fins arribar a ser senyors d’Àger i posar els fonaments 
del que serà el vescomtat d’Àger.

Junts van conquerir la vila d’Àger l’any 1048 i van traslladar-hi la 
seva residència. Des d’aquí van conquerir i dominar la vall d’Àger, 
i van dirigir la construcció del gran monument. Així van manar 
construir la torre més gran mai construïda en època medieval a 
Catalunya, l’església de Sant Pere d’Àger amb la seva cripta, el 
claustre, el castell-palau residencial i van reforçar el recinte 
fortificat d’origen mulsumà que ja existia. 

A la Col·legiata d’Àger es va trobar un valuós joc d’escacs, amb 
peces de cristall de roca, que pertanyia a l’Arsenda tal com ella 
ho explica en el seu testament, una afició del matrimoni només a 
l’abast dels grans senyors de l’època. Si a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger vas, més històries i curiositats descobriràs.
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