LA COL·LEGIATA DE SANT PERE
DE PONTS
On descobriràs una gran església i un
cementiri medieval

LA COL·LEGIATA DE SANT PERE DE PONTS
On descobriràs una gran església i un cementiri medieval

Al municipi de Ponts, dalt d’un turó des d’on es veu tot el poble i
molt a prop de les ruïnes del seu castell, s’aixeca l’església de
Sant Pere de Ponts. Antigament va ser una col·legiata, és a dir,
una església amb les seves dependències (el claustre, el menjador i les habitacions) on vivien en comunitat clergues que
seguien unes regles religioses.
Amb els anys la Col·legiata de Sant Pere de Ponts va convertir-se en el centre cultural i d’ensenyament de la vila. S’hi feien
activitats com la còpia de llibres, el préstec de diners, etc.
Després d’aquest període d’esplendor va anar perdent importància i al segle XIX va ser cremada i saquejada.
Afortunadament l’Associació d’Amics de Sant Pere de Ponts,
conscients del valor arquitectònic i històric del monument, van
restaurar l’església i van reconstruir la torre. Avui en dia pots
visitar aquest impressionant temple d’estil romànic llombard, i a
més pots passejar per la seva necròpolis medieval.
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És una gran sort que el cementiri estigui ben conservat, perquè
s’han trobat diferents tipus d’enterrament que ens donen
informació sobre símbols religiosos, persones i oficis de l’època.
Per exemple, esteles funeràries de forma rodona, que pots veure
a la il·lustració, amb dibuixos esculpits com una creu d’Occitània, una creu grega amb quatre braços iguals, etc. I làpides
allargades amb signes d’oficis com unes tisores, que devien
pertànyer a un sastre, unes soles de calçat que podien correspondre a un sabater, etc. Sembla ser que els difunts volien
deixar constància que eren artesans mitjançant les eines amb
les quals treballaven.
Aquests i altres símbols molt curiosos a la necròpolis de Sant
Pere de Ponts descobriràs!
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