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L'església de Sant Jaume Sesoliveres o Sant Jaume d'Igualada es troba a l'oesr 
del terme municipal i ben a prop del nucli urbk. És en posició dominanr sobre el 
vessant meridional d'un curó, envoltada per una urbanirzació i molt propera a la 
carretera de Jorba. 

Es rtacta d'un edifici de gusr rominic i planta senzilla, compost de nau única 
i capgalera semicircular, bastir amb aparell de carreus de mares local forga ben tre- 
ballats. A I'angle sud-est, hi ha la sagristia, un petit afegitó rectangular, que ha 
perdut la coberta, limitat a llevant per un dels tres contraforts que apareixen a la 
fagana meridional del temple, i que es completen amb un altre d'adossat a l'absis. 
Com que aquest darrer element és Ilis, tot i que presenta banquera ornamental, 
I'únic detall que dóna un cerr caricter a la fabrica medieval és l'arc d'una de les 
dues portes: I'occidental, paredada en el moment de I'excavació, que posseeix una 
rosca de dovelles ben treballades. L'accés meridional, l'únic practicable i en que 
l'arc ha desaparegut gairebé del tor, degué renir una aparenga semblant, encara 
que també ostenta un trasdós menut de peces horitzontals. De tntes maneres, allb 
que més crida l'arenció d'aquesr edifici és la presencia d'un pis superior formar per 
panys de magoneria alrernats amb pilars encastats en el parament. Tot aixb en el 
tester és coronat pet un joc complicat de tres espadanyes successives (fig. 1). 

En iniciar-se els nostres treballs, a instancia de I'Ajuntament d'lgualada i com 
a primera etapa de la intervenció del Servei, dirigida per l'arquitecte Anroni Gon- 
zález, I'església es trobava greument malmesa, mancada de coberta i sotmesa a un 
saqueig més o menys sistematic des de I'abandó definitiu amb moriu de la guerra 
civil de 1936-1939.2 S'ha d'afegir que a migdia del temple hi havia una terrassa 
artificial pavimentada amb Iloses, la qual en facilitava I'accés i suavirzava el desni- 

l .  Selvei del Parcimoni Arquirecr6nic Local. Dipurai-ió de Barcelona. 
2 .  Segonr MEsTnE (1992: 19) i CASTELLANO (1993), cl 1887 Sanr Jaume era rufraginia de !'es- 

glérir parroquial de I'Espelt, on es van rrasllndar les campanes el 1920, en aturar-se el culre regular. 
Deiprés, Finr al 1936, només s'hi celebrava I'ofici el dia del sanr parró. 
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ve11 narural, f o r ~ a  pronunciar. Al nord, el rerreny era molt més pla i connecrava 
amb un carrer de  la urbanirzació. 

L'objecriu d e  la recerca, com és habitual en les nosrres intervencions, era de 
coneixer les diverses fases evolurives de  I'església i complementar les dades pro- 
porcionades pels diversos estudis desenvolupars paral.lelamenr.3 Atesa la configu- 
ració del jacimenr i les troballes que s'hi van anar realirzanr, es va considerar opor- 
tú de no exhaurir rota la superfície excavable, ja que els sondeigs obern havien 
donar la informació que calia per assolir les fites previsres. Els treballs es van rea- 
lirzar des del 14 d'abril fins al 6 de juliol de 1993. A més, al Ilarg dels mesos de  
juliol i serembre es van obrir, sota control arqueolbgic, alguns perirs sondeigs per 
completar els esrudis consrrucrius i geolbgics. La campanya va afecrar ror I'inte- 
rior del remple, la meirat occidenral de I'entorn de  migdia i els dos cercos de po- 
nent de I'entorn septentrional; rambé es va obrir un  sondeig a rocar de la testera. 

En la majoria d'aquests indrers es va arribar fins al rerreny narural, encara que 
hi va haver aigunes excepcions, com ara la cambra rrobada al sud-oesr de  l'esglé- 
sia, que es va deixar al nivell del paviment del segle XIV, i una airra estructura lo- 
calitzada al bell mig de l'entorn de  rramunrana, on va restar al descobert una pare 
del nivell d'amortirzació. Igualmenr, a I'inrerior del temple no es va treure una 
inhumació apareguda al cenrre de  la nau, gairebé adossada al graó presbiterial més 
avancat. Al costar nord, tampoc no es van acabar d'excavar tores les rombes, i van 
romandre tn situ, degudamenr colgars i proregirs, els individus d'algunes sepultu- 
res, que s'endinsaven en el perfil oriental de la rasa que s'hi va obrir. 

Abans de  comenpr  I'excavació extensiva, es van fer sengles perirs sondeigs 
perpendiculars a la fabrica del temple en la imporrant capa d'aporració que s'hi 
adossava pels costats esc, oesr i nord. Aquesres cales van palesar que la dira capa 
corresponia en una mínima parr a i'enderrocament de la coberra de l'església, perb 
sobrerot era composra de rerres acumulades per i'erosió del pujot. En conseqüen- 
cia, vam decidir d'exrreure aquesr nivell per mirjans mechnics, fins assolir la cota 
del paviment exterior, en que recolzava. 

Un  cop realitzada aquesta nereja, I'excavació es va estendre a I'interior del 

3, En el rnorneni de redacrnr equesr arricle, són cnllertits els esiudis de  fonis escrircs, d'hirtiiriu 
de I'atr i petrogrificr, pero conrinuen les iccciquer geomoifol6giques i fisico-consriuctives. 
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temple i la sagristia. Segons sembla, als anys seixanta hom havia dut a terme en 
aquests ambirs alguns buidatges ciandestins, els quals havien afectat bbicament 
un hipogeu situar als peus de la nau i tot el voltant d'aquesta estructura; rambé 
s'havien obert alguns forats en punts periferics de I'aula i la capgalera. Atesa 
aquesta situació, el primer que es va fer va ser netejar escrupolosament aquests io- 
drets, i tot seguit es va excavar la resta fins arribar al terreny verge. A continuació, 
es va passar a la sagristia, on es van excavar en extensió totes les capes fins a la roca 
natural. 

Després d'enllestir I'excavació interior del temple, es va iniciar la recerca de 
l'entorn de migdia. En aquesta area es va comengar per obrir una trinxera explo- 
ratbria d'1,50 m d'amplaria en direcció nord-sud, I'eix de la qual era el mareix de 
la porta meridional de I'edifici. Vist I'interes de les troballes, es va decidir de con- 
tinuar I'excavació en la meitat occidental de f'entorn de migjorn, on es va arribar 
fins al terreny arreu, llevat de la cambra esmentada més amunt. A la banda de rra- 
muntana es va fer una operació semblant, ja que s'hi va continuar la mateixa rasa 
en direcció nord-sud, perb en aquest cas va ser eixamplada cap a ponent i llevant 
ja que la potencia era molt més perita que en el costar oposat. Finalment, es va 
obrir una rasa amplia paral4ela a la fabrica del costar occidental. 

El material estratificat més antic proporcionar per I'excavació és un lot de re- 
rrissa grisa, obrada al taller de Cabrera d'Anoia (o Cabrera d ' Ig~alada) ,~ que va 
apareixer associat a la fundació de la primera terrassa de I'entorn meridional de 
I'edifici (figs. 7.1-2, 7.4). El paviment interior de I'església, una capa de cal5 i 
guix recolzada en el terreny natural, no va donar cap mena de material. 

Un de nosaltres va participar en la redacció de l'únic estudi sistematic del ma- 
terial de Cabrera publicar fins ara'. En aquel1 article es deia que la producció del 
centre es podia datar des de la segona meitat del segle x11 fins a la meitat del XiII. 
Tot i aixb, algunes de les excavacions realitzades pel Servei als darrers anys a la zo- 

4. Foca de conrexr van apareixer d'altrer marerialr mér anrics, com ara un esclac, que porser po- 
diia associar-se u un horinó del Paleoliric Mirja lacalirzar a la rodalia (Gacia, 1989). També es van 
trobsr diversos frarrnenrs de ceiimica comuna iberica. els sualr confirmen I'eiisrencia a I'indrer . . 
d'un jacimenr d'a&rtes caracrerisriques (ju assenyalar a Enrich, Entich, 1989: 68). Igualrnenr, es 
van descobrir alguner rezrilnu, la qual cosa peimer nfirmar que aquesr pvrarge rambé va ser ocupar 
dunni lapoca romana imperial, 

5. L ~ P E Z  MULLOR, Niero, 1979. S'ha fe< una nova aporració a Leenhardr, Padilla, Thirior, Vila, 
1993, en que s'ha posar rnenyr ernhsi en elr arpecrer ripolbgicr. 
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na d'expansió d'aquesta ce rh i ca  ens han ajudat a, matissar-hi la cronologia. Ara 
sabem que era abundant cap al final del segle XIII, moment de la construcció de 
les esglésies de Santa Maria de Rubió i Sant Miquel de Ve~iana .~  També sabem que 
a les sitges reblertes arnb motiu de la construcció del temple de Santa Cindia 
d'Orpí, ja dins el segle XIV, aquesta cerh ica  era present pero no en exclusiva.' 

Amb aquests antecedencs, sembla clar que la cronologia final de la cerirnica 
de Cabrera s'ha de baixar com a mínim fins al segle XIV, omplint tal vegada la 
primera meitat d'aquesta centúria, tot i que continuem sense renir dades precises 
per a l'inici de la producció. Així que, com que les peces trobades en el diposit de 
referencia no poden ser més típiques de les manufactures cabrerenques, creiem 
que una cronologia de comengament del segle XIII, potser del primer quart, les es- 
cau perfectamenc. Aquesta datació no contradiu l'estil de l'obra primitiva de I'edi- 
fici -rominica pero no Ilombarda-, a la qual s'ha d'associar la primera ocupació de 
la terrassa sud. A més, s'hi por aplicar un teminas ante quern de cap al 1350, que 
després veurem. 

Una arribució temporal d'aquest caire també respon al fet que en l'excavació 
del jaciment no hem trobat cap indici associable a I'església de Sant Jaume esrnen- 
rada en els documerirs des del 1059.8 No dubtem en cap moment que aquella 
construcció hagués existir, el cas, pero, és que no es tracta de la que nosaltres hem 
estudiar. Haurem de creure que, com en altres ocasions, un edifici posterior va 
substituir I'original, que apareixia a les fonts d'anruvi, i la nova consrrucció amb 
la mateixa dedicació que la primitiva es va bastir en un alrre indret dins el propi 
~ e r m e . ~  

D'altra banda, són suggerents les cites documentals del 1236 i 1248, en que, 
respectivament, es fa referencia a I'absencia de sacerdot encarregat del culte, i 
s'arriba a una concordia entre el senyor jurisdiccional i el monestir de Montserrac 
per cal d'instal.lar un prevere a Sant Jaume. Sembla estrany que en un lloc consi- 
derar parroquia documentalment des del 1102, hi manqués un ~ l e rgue . ' ~  Per aixo, 
es podria pensar que la presencia del nou capelli podria respondre a la construcció 
d'un edifici també nou. 

Sigui com sigui, el temple d'aquella epoca, era d'estil rominic, format per una 
sola nau encapgalada per un absis semicircular llis i dorar de dues portes, una a 

6.  Runrb: Juan,  PEZ MUUOR, 1991; Veciana: Solé, 1991. 
7 .  López Mullor, Fierro, Cairal, 1989: 37; Id, 1991: 88; Id, 1994. 
8. Merrie, 1992: 29; Bener, 1992: 421. 
9. Por traccar-se d'un car sernblanr al de I'esgléria de Sant Valenti de les Cabanyer (Alr Pe- 

neder), errneniada en elr cevror des del 1122 per6 basrida -alrnenyr i'cdifici que avui ré l'advocaciá- 
cap al darrer r e i ~  del rcgle XIII, regonr que va palerar L'excavació: López Mulior er al;;, 1992: 21-23, 
121-122. 

10 Si no s'mdica expresarnenr el conrrari, d ara endavanr les noricier docurnenralr piocedeixen 
de CASTEUANO, 1993 



RESULTATS DE L 'EXCAVACI~  A L'ESGLÉSIA DE SANT JAUME SESOLIVERES 271 

migdia i I'altra a ponent. La coberra devia ser de volta de mig can6 a I'aula, re- 
forgada per un arc faixó, i de volta de forn a I'absis. El paviment interior era de 
lloses de pedra en el presbiteri. Aquest espai abraqava dos ambients, un de cir- 
cumscrit a I'hrea de la capcalera i limitat per dos graons que coincidien amb la po- 
sició de I'arc triomfal, i un alrre que comprenia una quarta part de la nau aproxi- 
madament, també enlairada, pero en una cota més baixa que no pas l'absis ja que 
els separaven els dos graons al.1udits. La resta de I'aula, a la quai es descendia mit- 
jangant una tercera grada des de la superfície que acabem de descriure, era plana i 
pavimentada amb una barreja de cal< i guix. 

En els dos costats de la nau hi havia sengles bancs correguts, situats entre la 
cara oriental deis pilars que sustentaven I'arc faixó i el tercer graó del presbiteri. 
Eren de pedra, compostos de carreus ben escairan col.locats de Ilarg; no s'hi apre- 
ciaven juntes remarcables. L'aparell de les parets de la resta de la fabrica també era 
de pedra de mares, formar per carreus posats de Ilarg, units amb juntes ressalta- 
des. Podria ser que les parets haguessin estar enlluTdes, pero, en observar les qua- 
tre capes d'arrebossac que es conserven, no vam poder esbrinar si la més anriga da- 
tava del momenr de la construcció de I'edifici o de la primera reforma. 

Suposem que un element trobat a la zona del tester pertany a la primera etapa 
de I'edifici. Es tracta d'una mena de socol bastit en direcció nord-sud (figs. 2.1, 4). 
Ocupava gairebé rota I'arnplhria de la Fa~ana de ponent, llevar d'una cinquena 
part a I'excrem meridional, aproximadamenr, i va ser erigir amb carreus, lloses 
irregulars i altres materials, com ara una dovella reaprofitada. La superfície vista 
era unida amb morter de cal< i se'n conservava molr poca algiria; la fonameoració, 
que arribava a les margues naturais, situades a uns 50 cm de fondatia, apareixia Ili- 
gada amb argila. El socol era formar per tres trarns escalonats i recolzats en les 
margues, les quais podrien haver estar retallades; el tram interrnedi coincidia amb 
la situació de la porta de ponent del temple. A la part superior de I'element, en el 
tram meridional, el més ben conservar, s'obsenrava un tros de fust de columneta 
posar verticalment i enganxat amb morter a la base de I'estructura; immediata- 
ment a rnigjorn apareixien unes restes que podrien ser la parr inferior d'una pilas- 
tra. 

El pavimenr que s'hi associava, tot i que havia desaparegut, almenys en l'apa- 
tenga originaria, era a la mateixa cota que el cim de I'escrac únic que s'hi adossava 
en el moment de I'excavació: una capa de cronologia incerta remoguda fins a les 
acaballes del segle XV per nombrosos enterraments successius. També és evident 
que, a l'extrem de tramuntana, el soco1 havia estat trencat violentament. Una ex- 
plicació d'aquest trencamenr fóra que s'hagués prodult en bastir-se el mur adossat 
a l'angle nord-oest de I'església. Tot i aixb, no tenim cap prova estratigrhfica 
d'aquesc fet, ja que el dit parament s'hi ttobava un xic allunyant. En qualsevol 
cas, costa d'imaginar que ambdues estructures haguessin estat compatibles. 

Aquesta construcció resulta difícil d'interprerar, reninr en compre la fragmen- 



tarietat. Tanmateix, es podria pensar que hauria pogut formar part d'alguna es- 
tructura ornamental relacionada amb I'accés a I'església pet la porra de ponent. 

Tot i que es de suposar que la sagrera eclesid envoltava l'església, la necropo- 
lis, almenys en les primeres etapes, es va concentrar al cantó de tramuntana. Alli 
es van obrir nombroses combes, la majoria retallades a les margues naturals a cau- 
sa de la manca de cerra i no d'un ritu determinar. L'única comba que no era reta- 
Ilada al nivell eocenic correspon a un moment posrerior, ja que es rroba en una co- 
ra més enlairada que no pas la resta, i té les característiques clhsiques d'una cisca. 
Potser, llavors ja era foradada cota la roca i hom havia hagut d'abocar una mica de 
cerra en aquest sector. 

A I'entorn meridional de I'església primitiva hi va haver dues terrasses artifi- 
cials que van fer accessible el vessant del turó. Ambdues eren limitades a migdia 
per sengles murs de contenció bastits a base de blocs de mares relarivament grans 
i ben escairats, units amb una mica d'argila i apareflats irregularment. 

Entre el primer quart del segle xiri i mitjan segle XIV, es va bastir un conjunt 
d'estructures que ocupava la terrassa inferior. La més inusual és un mur que fa una 
corba pronunciada orientada a Ilevant, la utilitar del qual desconeixem, en havet 
desaparegut la resta de I'estructura de que formava part, a causa de l'erosió i I'ac- 
ció antropica. En el mateix cas es troben una serie de ruines molt escadusseres lo- 
calitzades al sud-oest de la zona excavada, roces elles recolzades en la roca natural i 
sense estratigrafia associada, llevar del nivell superficial que les cobria. 

3.2. La reforma de nzitjan segle XIV (fig. 2.2) 

Amb motiu d'aquesta modificació, a I'interior del temple es van pavimentar 
de nou els dos ambients del presbiteri. A I'exterior es van dur a terme nombroses 
reformes en els costats septenrrional i meridional. Per datar aquestes transforma- 
cions ens basem en la presencia o I'absencia de la mateixa cerimica del taller de 
Cabrera esmenrada al comengament, i sobretot en una serie de monedes aparegu- 
des dins i fora de I'edifici, Pel que fa a la cerimica, ja hem vist que a final del se- 
gle X i i i  es trobava en plena producció, la qual cosa podria indicar que hi va conti- 
nuar el consum durant el X i V  (figs. 7.3, 8.1). De totes maneres, la terrissa apare- 
guda a l'estrat d'amortització de la necrbpolis prové en bona part d'un aitre centre 
(fig. 7.5). Tot aixb podria indicar que al llarg del segle XIV la producció de I'alfar 
al.ludit tendia a minvar, o senzillament que a mitjan d'aquesta centúria ja restava 
aturada, i les peces que trobem són residuals. 

En aquest suposir, seríem davant d'una etapa de transició en les manufactures 
cerLmiques, amb I'aparició de materials poc coneguts, cosa que ens ha fet confiar 
sobretot en les monedes per establir la datació d'aquesta fase. Les peces més signi- 
ficatives corresponen a Pere el Cerimoniós (1336-1387) i van ser encunyades a 



RESULTATS DE L'EXCAVACI~  A L'ESGLÉSIA DE SANT JAUME SESOLIVERES 273 

Barcelona; apareixen, perb, acompanyades de numerari de Jaume 1 de les seques 
d3Aragó (1248), Barcelona (1258) i Valencia (127 1). Ates que la moneda frac- 
cioniria del rei conqueridor va circular durant molt de temps, i no resulta estrany 
de trobar-la en conjunts de fins a mitjan segle XIV," creiem que I'etapa que ens 
ocupa s'ha de situar cap aquesta data, reoint en compre també que les peces de Pe- 
re 111 van tenir una circulació circumscrita a la seva epoca.'' 

Les reformes atribui'bles a I'etapa que ens ocupa són, pel que fa a I'església, la 
refacció del parament exterior del tester, que va suposar I'amortització de I'estruc- 
tura ornamental de la primera fase i la col.locació d'una porta nova, esbiaixada de 
l'eix de I'església i rematada amb un arc de mig punt fet amb grans dovelles. Per 
I'interior es va rebaixar el muntant de tramuntana. També es va procedir a una no- 
va pavimentació del presbiteri amb lloses, que es conservaven fins al moment 
d'iniciar-se la recerca arqueolbgica, i a un nou rejunrat dels carreus de la capgalera 
i alguns del nord-oest de la nau, caracteritzat per tenir una incisió al centre de la 
junta. 

A I'entorn de migdia hom va anul.lar la terrassa superior i van restar colgades 
amb un rebliment de terres i pedres les esrructures de la fase anrerior. És molt 
probable que la terrassa inferior continués en ús, encara que és difícil de saber-ho 
perqu? I'erosió va afectar-la molr profundamenr. L'objecte de la col.locació de les 
terres esmentades era de formar una nova terrassa superior, més avangada cap a 
migdia, a I'extrem de ponent de la qual s'hi va basrir una cambra. 

La construcció d'aquesta estanga va suposar el paredament de la porta meri- 
dional de I'església, ja que el mur oriental de la nova estructura s'hi devia adossar. 
Aquest nou recinte era pavimentat amb lloses de pedra i tenia dues portes, una de 
perita a I'est i una altra de més amplia a ponent, de la qual coneixem les pollague- 
res. Per enllagar les dues cerrases, al mur de la més enlairada es va obrir una por- 
ta, una mica més cap a llevant que no pas la de l'església. 

A la banda de tramuntana, es van bastir dues construccions, una de carrada a 
tocar del temple dotada d'una porta al nord-est, i una altra de rectangular a tocar 
de l'aresta nord-oest de la fabrica. Les dimensions d'aquest segon cos no s'han po- 
gut definir, a causa de I'acció de I'erosió sobre els murs perimerrics, perb sabem 
que, com I'anrerior, anava pavimentat amb terra piconada. 

Segurament, durant aquesra mateixa etapa es va afegir una nova estructura al 
tester del temple. Es tracta d'un mur col~locat a tocar de i'angle nord-oest, 
d'amplaria igual que el de la fagana de tramuntana. És fet de carreus ben treballats 
posats de través, units amb argila, i sembla que la Ilargiria actual és t'original. 

La posició estratigrafica d'aquesra unitat és ben clara, adossada a I'edifici, i sa- 
bem que en un cert moment, potser des de sempre, va limitar un ambit a la banda 

11. CLUA, 1992: 241-242. 
12. MATEU LLOPIS, 1969: 86. 90. 
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de migdia, ja que aquesra cara té enlluit. La cota del paviment també la coneixem, 
ates que I'inici de la fonamentació, caracterirzada per filades de pedres verticals, 
com en certs sectors de l'església, resulta visible a cop d'ull. Tor i aixb, és impossi- 
ble de datar aquesta estructura directamenr, jaque I'únic estrat adossat per la ban- 
da de migdia era extraordinbriament remogut per successius enterraments i dona- 
va materials d'epoques molr diverses. A la banda de trarnunrana la posició era 
semblant i només s'advertia que el nostre mur era posterior a algunes de les tom- 
bes diposirades en aquel1 costat. Cal dir, pero, que I'aparell és molt semblant al de 
la cambra descoberta al sud-oest de I'edifici. La sernblanga dels aparells, el fer 
d'adossar-se a la construcció religiosa, i la possibilirar que ralli una estructura con- 
tigua,') ens fan pensar que aquesra paret es podria datar de mitjan segle XIV. 

Entre aquel1 moment i l'any 1487, aproxirnadamenr, van tenir lloc algunes 
reformes. Una d'aquestes va afectar la cambra descoberta al sud-oest de I'església, 
en que es va refer la part superior del mur de migdia, es va paredar la porta orien- 
tal i es va crear un perit compartiment a I'extrem de migjorn, on es va posar un 
paviment de guix i caig. L'altre canvi substancial va tenir lloc a I'entorn de tra- 
muntana, on van restar amorrirzades totes les estrucrures que hi havien funcionar 
fins aleshores. No podem precisar amb exactitud la data d'aquest abandó, encara 
que s'hauria de situar cap a mitjan segle XIV, ares que els estrats que aleshores van 
diposicar-se presenraven una gran abundancia de materials aiiens al taller de Ca- 
brera, les peces del qual hi eren presents de forma residual. 

També, entre el final d'aquesta fase i el comengamenc de la següenr, a ponent 
de I'edifici, no lluny del capcer, es va anar rebiinr un espai sepulcral utilitzat com 
a fossa comuna. En aquest indret, on no es va poder individualirzar cap enterra- 
ment, es van trobar dos cranis enclavats (fig. 12), actualment en e ~ t u d i . ' ~  

3.3. Els canvis de cap a[ 1487 3.1, 4-6) 

Aquesres transformacions. des del punt de vista arqueoldgic, les datem a tra- 
vés de la cerimica blava del taller de Barcelona apareguda als estrats que s'hi asso- 
ciaven (figs. 8.6, 9.1-2, 10.1-4) i d'un fragment de cerimica de reflex mecil.lic 
amb la decoració ~e rduda  (fig. 9.3). D'altra banda, cal cenir molt en compre el rer- 
~ninus p o ~ l  qum per a un dels elements d'aquesta fase proporcionat per una cita do- 
cumental, segons la qual el 1487 es va fer un porxo al capdamunr de I'església. 

L'excavació ens ha informat amb més amplitud dels canvis esdevingurs a I'en- 
rorn de l'edifici. Així, sabem que van restar abandonades i colgades les estructures 
que funcionaven a migdia d'ensi de l'avan~arnent de la terrassa, i que llavors es 

13. Sapm, 3.1. 
14. L'aniliri el duu a rerrne A. MESTRE soca la supervisi6 de D. CAMPILLO. 



van bastir els contraforts que flanquegen la porta meridional, i per extensió també 
la resta. Igualmenr, a I'irea de la terrassa esmentada, es va col.locar un paviment 
de lloses de pedra que encara romania al seu lloc en comenr;ar la nostra recerca. 
Tant la preparació d'aquest paviment com els rebliments que van anul.lar les 
construccions meridionais contenien les cerimiques que hem enumerar. 

Les altres modificacions no les hem identificar mirjancanr I'excavació, pero 
són fruir de I'anilisi estratigrifica de les estructures aeries. D'aquesra manera, re- 
nint en compre que els pilars de l'anomenrar pwxo elevar recolzen sobre les parers 
perimetriques del temple, previament inclinades i esquerdades, hem de suposar 
que hom els va afegir quan I'edifici ja cenia I'aspecte actual o almenys s'hi assem- 
blava basrant. Com que els conrraforrs rambé són posreriors al sobreplom dels 
murs de I'església, i en coneixem la data gricies al material associat als estrats de 
fundació, podem dir que tots dos conjunts d'estructures, els pilars del pis de sobre 
i els contraforts, podrien molt bé ser coetanis. 

L'espadanya primitiva, recolzada sobre el recrescut del tesrer, deu datar de la 
mateixa epoca atesos identics arguments. És a sobre d'un Ilenc contemporani dels 
pilars, i consegüentment s'ha de situar en el mateix mornent que els contraforts. 

Un altre cop, la posició dels repetits pilars ens dóna una pista, ja que en les 
parers laterals de la nau es rroben directament a sobre dels panys conservats fins 
avui, pero no en el lloc que correspondria al cim teoric d'aquesrs paraments, visi- 
blernent escapcats. Aquesra posició suggereix que, en bastir-se el porxo elevar, la 
coberra original de I'aula rominica havia desaparegut. Tot i que I'amplaria impor- 
tant deis murs en que recolzava lateralment i la presencia dels estreps d'un arc 
perpiany al rnig de la nau, fan imaginar que es rracrava d'una volta de mig canó 
seguir. 

Tot plegat sembla indicar que a final del segle XV la nau degué restar coberra 
amb un sostre pla recolzat en un forjar, i a l'absis es conservava encara la volta de 
forn, ja que I'arrencamenr ha arribar fins a nosaltres i la seva presencia no era in- 
compatible amb la nova coberta de I'auta. 

Sembla prudent d'imaginar que aleshores la porta meridional va restar expedi- 
ta, ja que havia desaparegut la construcció que n'impedia I'ús; a més, el nou pavi- 
ment de lloses era a tocar del Ilindar. Molt més difícil és situar el paredamenr de 
I'accés de ponent en aquesta epoca, en no tenir cap estrat, ni de dins ni de fora, 
que s'hi relacioni: els paviments més superficials dels dos costats restaven per sota 
del marxapeu, posició que irnpedeix d'extreure'n conclusions definitives. 

L'únic indici de 1'anul.lació d'aquest accés podria ser la construcció d'un mu- 
ter al nord-oest del temple, ben bé a sobre del que ja hi havia pero una mica enda- 
rrerit, amb la intenció de millorar I'accés a la terrassa de tramuntana. Aquest afe- 
gitó, realirzar en la fase que ens ocupa, porser pndria indicar una reordenació del 
cantó de ponent, la qual hauria implicar, sens dubte, I'amortització d'una hipore- 
rica galilea de la que podria haver formar parr el primer mur bastir al nord-oesr. 
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El paredamenr de la porca occidental, si accepcem que es va fer llavors, va do- 
nar lloc a una mena de fornícula, situada als peus de la nau i recoberta per un en- 
Iluic en que no s'apreciava cap decoració o cap empremra d'alcar o d'alcre elemenc 
de culte. 

Cal plancejar-se la causa de toces aquestes obres i que algunes d'eiles, com ara 
la cefecció de diverses parrs de la fabrica i la construcció de concraforts en les que 
només es trobaven alcerades, presuposen una forta perrorbació de les parecs de 
I'edifici. Com que els estudis geolbgics previs a I'obra de rescauració encara no 
s'han enllestic, és difícil que ens puguem fer resso d'evidencies solides sobre la 
qüesció. Sabem, pero, que no es descarca, com a hiporesi de parcida, que l'església 
hagués escac afectada per algun dels terratr~omols del període 1427-1429. 

3.4. MilLora cap al regon te~r del segle XVll (figf,  3.2, 4-6) 

Alguns anys després del 1632, es va bastir al sud-esr de la fabrica una pecic 
afegicó que va ser utilitzat com a sagriscia. La cronologia l'hem esbrinac a través 
dels macerials crobacs dins la rrinxera de fundació, entre els quals hi ha una mone- 
da de Felip IV encunyada a la seca de Barcelona en la data susdica; la cerimica s'hi 
adiu perfeccamenc. La conscrucció d'aquest elemenc va presuposar l'arrasamenr 
parcial d'un concraforc, que el limirava a ponenr. També sabem que el pavimenc 
interior era de rajols amb una preparació de sorra i calg. L'edificació d'aquesc ele- 
menc va comportar 1'anul.lació de la finescra rominica del sud de la nau, cor i que 
l'obercura va restar encabida en el mur medieval. 

És molc probable que, al mareix cemps que es bascia la sagriscia, es dugués a 
cerme una reparació del pavimenr de la parc més enlairada del presbireri, en que 
es van canviar algunes Iloses, ja que a I'estrac corresponent s'ha crobac una moneda 
del període 1621-1665. 

Ates que aquesca epoca sembla propícia per a la realiczació d'algunes obres, 
tenint en compce les que s'hi van fer i les que hem documenrat en nombrosos 
temples durant els maceixos anys, sembla Ibgic plancejar-se que potser és el mo- 
menc en que els espais entre els pilacs del pmxo elevat van ser paredars amb Ilengos 
de magoneria. Aquescs es van col.locar a tocar deis lacerals dels pilars, arnb juntes 
ben ostensibles entre coces dues menes d'elemenrs. A més, els nous panys van res- 
tar adossacs claramenr a I'enlluic que posseien els pilacs d'ancuvi. 

Teninc en compce la posició que adopcaven els nous panys en la capgalera de 
I'edifici, és molr probable que la volca de l'absis s'eliminés aleshores, ja que resul- 
cava incompatible amb la posició del nou afegicó. Pocser, en aquesca maceixa epo- 
ca es va restituir el muntanr nord a la porra de ponenc, que havia escac suprimir 
duranc les obres de mirjan segle XIV. També es podrien haver oberr llavors les 
dues fornícules d'ambdós costars de la nau, ares que s'lii observaven dues fases 



d'ús. D'altra banda, en les poques visites pasrorals de I'edar Moderna que conei- 
xem només es descriu I'altar major. 

3.3. Les dai.r.er.es obres i i~~portants,  c. reson decenni del sede XVIII &s. 3.2, 4-6) 

Les cerimiques i especialmenr les n~onedes trobades en els nivells d'aquesta 
erapa, ens fan situar-la en la data de I'epígraf. Un dels rrers més emblemarics 
d'aquesra erapa és la col.locació d'un hipogeu destinar a lloc d'enrerramenr 
col.lecriu en el ter$ occidenral de la nau. Resulta una mena de construcció que 
hem documentat en diverses esglésies." Tot i que en el jacimenr la comba va 
apareixer saquejada i rnalmesa, podem deduir que tenia planta rectangular i anava 
coberta amb volra de pedra, tal vegada escarsera, al centre de la qual hi havia una 
oberrura rapada per una Iipida. 

Amb ocasió de I'obertura de I'hipogeu, es va pavimentar la meirar occidental 
de la nau amb lloses de mares i seguralnent es van fer algunes reparacions amb 
guix i cal$ al rerra del presbireri, on se sep que es va avangar lleugeramenr el graó 
que limirava a ponenr el segon tram. Poi després, es va posar la inhumació troba- 
da -i no aixecada- duranr 1'excavaciú. L;i de més a I'oest, a rocar de I'hipogeu, és 
anterior, ja que va resrar mutil.lada per aquesra consrrucció. 

A la sagrisria es degué reparar la coberra, i a la resta de la parr de dalt de I'edi- 
fici es va afegir un folre inrerior en els panys entre pilars posats anys abans. 
Aquesrs Ilen~os, singularmenr els de la banda de migdia, presenraven una mica de 
sobreplom, i en general eren endarrerits respecte a la cara inrerna dels pilars. El 
folre esmenrat, a base de pedres planes posades vercicalmenr i unides amb juntes 
amples de cal$, va regularirzar rota la superficie inrerna del pis de dalr, en alinear 
els panys inrermedis i els pilars. 

Duranr les mateixes obres, al resrer es va posar I'espadanya més enlairada, la 
qual recolzava sobre el folre descrir. La rercera cadireta, inscrita en un ull de la 
primera, podria ser de la mateixa epoca, tor i que la posició és poc expressiva. Su- 
posem que les rrformrs del pis de sobre van acabar amb la col.locació de la volra 
de rajols i guix de la qual ens han restat els arrencamenrs. Aquesra volra, de filia- 
ció difícil a través de la posició e~trar i~r i f ica ,  era incomparible amb el suposar pis 
horitzonral i forjar de final del segle XV, que Ibgicamenr degueren desapareixer. 

Per acabar, hem de referir-nos a la pica baprismal acrualmenr desapareguda. 
La posició és evidenr perque la base coman al sud-oesr de la nau. També sabem 

15. Per exemple a Sant V i c e n ~  de Rus (Cairellar de N'Hug, Bergueda), on I'errrucrura era 
molc semblunr: LOPEZ MULLOR, CAISAL, Juan, 1989: 19-21. A Sani Crisrhfol de lu Cvrrvnya (cl 
Brull, Osona) es va trobar un element similar pero basrir mér barroeramenr: Belrrán de Heredin, 
1991: 138-140. 
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que era anterior al segle XVII1, ja que el pavimenr d'aquell moment s'hi adossava i 
se'n fa un esment a la visita del 1596; tot i aixb, ignorem la data fundacional, en 
recolzar directament sobre les margues naturals. 
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- . . . 

Fig. 2.2.  Idun: rnirjan s. XIV 

Fig. 3 .1 .  Ihr i i :  T .  p. q. 1487 



Fig. 3.2. Ida:  refeccions dcl regon reic del s. XVlI i de Comenp.ment del s. XVll l  

Fig. 4. Secció axial de I'edifrci amb indiració de les unirair ertrarigrifiques 
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c. primer quorl s. I 

C .  1187 

c. 5egon ter< s. XVI 

c segon deccni s. J 

Fig. 5.1. ALcar erquemiric de l'edifici amb &dicació de les k r r  rdilRiys: f j ~ a n s  Je rnigdia 
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Fig. 7 .  Marerials rrobats a i'excavació, Cerirnica grira del raller de Cabrera: 1-2, 4.  u.e. 79 (pri- 
mer rers s. XIII). 3 .  ".e. 54 (amorrinada a rnitjan s. XIV), 6. ".e. 63. Cerirnica grira baix-medieval: 
S .  ".e. 63. (r.p.q. 1487). 
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Fig. 8. Marerialr rrobars a l'excavació. Ceramica grira del raller de Cabrera: l .  ".e. 63 (amorrir- 
zada a. mirjan s. XIV, 2-3. ".e. 75 (amortitrada a final s. XV). Ceramica grisa baix-medieval: 4-1. 
u . e  75 (t.p.q. 1487). Ceramica blava de Barcelona: 6. ".e. 75 (i.p.q. 1487). 
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Fig. 9. Marerialr trobars a I'eucwació. Ceramica blava de Barcelona: l .  u.c. 75 (1.p.y 1487), 2. 
".e.  7 6  (1.p.q. 1487). Ceramica de reflcx rnetil.lic: 3. ".e. 76 (1.p.q. 1487). Cerirnica amb vidrat 
verd: 4.  ".e. 75 (rp-q. 1487). Ceramica amb vidrar melar: 5. ".e.  76 (1.p.q. 1487). 
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Fig. 10. Mvieiivls rrobvrs u I'encavació. Ceiirnicv blvva de Barcelona: 1-4. u e .  94 (i.p.q. 1487). 
Cerirnica comuna reduida: 5. ".e. 76 (i.p.q. 1487). Cer&rnica grisa del raller de Cabrera: 6. u.e. 94, 
7. ".e. 40. 
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Fig. 11. Marerivlr rrobvrr a I'encavació. Cerimica grira del raller de Cabrera: 1-2. ue. 40, 4. 
".e. 45, 5 .  ".e. 28. Cerimica comuna reduida: 3. ".e.  40, 7. ".e. 85. Ceramica policroma: 6. ".e. 72. 



Fig. 12. Cr~nir  cnclsvarr rrobars a l a  u r .  98. forra comuna o osera  urilirzada cnrre 13511 > 
1487. Foro Mureu Arquenl6gic dc Barcelona, 1994. 


