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Una recerca 
rqueologica integral 

LA PR IMERA RESTAURA CIÓ de 

I'església de Ped ret per pan del nos

lre Servei va lenir 1I0c duram el pe

ríode 1959-1 964. Aquesles obres, 

dirigid es pe r I'arqui lec le Cami! 

Pallas, van proporcionar a I'edifici 

I'a paren¡;:a que manlingué fins al 

1989. 
Lacluació d 'a leshores es va cemrar 

en I'eliminació d 'una bona pan deIs 

e lemems del temple posleriors al 

segle X, a n de donar-Ii un aspecle 

se mblamal que hipolélicamem ha

via lingul en aquesla cemúria . Aixo 

va implicar el desmumalge de gai

rebé tota la voltadecanóapumalque 
h i havi a a la nau, o el co r situat als 

peus del mateix espai, o bé una sé-

rie d 'allars moll humils de gusl bar

roc, un deIs quals era col· local dins 

el cos sud-esl de I'edinci i els allres, 

emmarcalS per arcs formers coelan is 

de la volta, eren siluats en el COSlal 

de lramuntana de I'aula . 

Duram la reslaurac ió d 'aque ll s 

anys, el febrer de 1960, I'arqueoleg 

Rica rd Balista va dirigi r un a breu 

excavació, en una serie de pun ls del 

subsol de I'edin ci i de I'entorn, e1s 

resultals de la qual hem pogut asso

ciar als oblinguts durant els nOSlres 
lreballs (l). Un xic aban s d 'aquesla 

recerca i també immedialamenl des

prés, es va dur a lerme una allra ex

cavació pe r pan del conslrUClo r 

Modest Buchaca, que realilzava les 

obres de reslauració. Aquesls lre

ballssesimullaniejaven amb les las

ques prop iamenl co n slruc li ves, 

pero I'e xpe ri e n c ia de l se ny o r 

Buchaca en aquesla mena d 'inter

venc ions Ii va aconsell ar de redaclar 

un dia ri de la reslau raci6, en q ue, 

juntamem am b e l procés recons

lrUClo r, apa re ix ia una desc ripció 

detallada deIs nombrosossondalges 

que s'hi van fe r (2). 

Plantejament de I'actuació , 
objectius i metode 

La dan'e ra intervenció del Serve i a 

Pedrel (1989-1995) es va realilza r a 

pelició de l'AJumamem de Berga, i 

Planta deIs vestigis arqueológics corresponents al darrer ter~ del segle IX. 
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la direcció general va ser a carrec de 
I'a rqui lecle Antoni Gonzá lez . En 
aquesla obra es lraClava básicamenl 
de «reSlau rar la reslau ració»,p que 
I'ed ifi ci, des del 1964, havia palil 
diversos desperrecles. O'altra banda, 
ca li a revisar algu nes de les so lu
cions conSlrUClives proposades d u
rant la primera intervenc ió, i mali 
sa r i inler prelar els cri ler is d'aquc
Il a inte rv enció miljancanl I'ús de 
nous mélOdes de lreball que perme
lessin conéixer I'evolució hislorica 
de lOlS i cadascu n deis elemen ls de 
I'esglés ia , ja que sobre aquesla 
qü esli ó hi havia hipolesis cont ra
diclories , algu nes d 'elles basades en 
els primers treballs del Serve i, (3) i 
d'allres rruil només de I'observac ió 
de la ráb rica (4) 

Tanmateix, amb uns amecedenls 
cam els exposals, el planlejamem de 
la recerca arqueologica resull ava un 
xic prob lemálic. Malgral el seu ime
rés, els resullals de les primer·es ex
cavacions eren insuficiems, a causa 
de l seu abasl parcial i de la ulililza
ció de siSlemes de regislre poc des
envolupals. És per aixo que només 
la comprovació de les interrelacions 
rísiques deis diversos elemems cans
lrUCl ius i I'análisi global de I'ed ifici, 
amb menlalitat i métode arq ueo lo
gics, ja justificaven I'excavac ió ac
tual. Sobretot lenint en compte els 
problemes que la imerpretació i la 
datació de I'església hav ien suscitat 
d 'amuv i. O'a ltra banda, les obres 

La nau major del temple 

després de les darreres 

excavacions, 1989, 

J. SOLER 

Planta deis ves ti gis arqueológics corresponents a mitjan segle X. 
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havien d'arectar considerab lement 
I'emorn de I'església, on la interven
ció arqueologica dcls nOSl res prede
cesso rs havia estat molt breu. 

En conseqücncia, la fit3 principal 
de l t rTball era I'habit ual en les nos
tres aCluacions (5): de le rll1i l13r les 
diverses elapes conSlrUClives de 
I'ed i fi ci i Sil uar- Ies en el temps d'una 
manera precisa. A continuació, C3-
li a esbrinar la conrrguració de l con
jum -església i emorn eXlcrio r·- al 
Il arg de cadascuna d'aquesles etapes 
i trobar la runcionali tal i el signific3l 
deis direrems elcmen ts que el cons
tituien. 

Ellreba ll de camp es \'3 dur a ter
me amb sis temes especifics depe
nem de les ca racterist iques concre
tes de cada sector del j3cilllent. A \'i n
leri or de l temple, per exe lllple, es va 
optar per una excavació sistcmñt ica 
i eXlensiva de tOl el sed illlent, per tal 
de rer-nos cárrec dc I'a basl deis trc
balls ameriors i d'aplegar J:¡ maxillla 
inrormació que les eSlruct urcs col
gades poguessin proporcionar. En 
lrobar-h i dos testimonis de terT3 in -
tacles, que vam excava rcurosamem, 
i disposa r de les seccions e13bor3des 
als an)'s seixan ta, es va pode r recons
truir de manera sali sfac loria la se
qüéncia eSlraligráfica d'aquesl sec
tor del jaciment. 

O'altra banda, cal deslacar I'exca
vació del sedimenl arq ueo logic 
dipositat a sob re de 1'3bsidiob sud i 
a I'exlradós del t ram de \'olta de C:1 nó 
que cobriaels peus de J:¡ nau . Aques
l3 lasca \'a se r complememada per 
I'analisi arqueologica de 10lS els P3-
ralll en lS de l temp le (6), per ta l 
d'idenl i ficar les inlerre l3cions enl re 
les rábr iques, COS3 quc, unid3 a I'cs
tl"aligrafia arqueo lógica del subsl)l, 
ens V3 donar un panorama 1ll0ll 
cO lllplct de I'evolució de l conj unt. 

A I'exlerior, en primer Iloc, es \'a 
obri r una rasa en la supe rricie que 
suposá\'em ocup3da per I'amiga nau 
sud, allá on sabicm de l cen quc S'h3-
\'ia lreballal I'any 1960. Alesos els 
resullats lan imeressams que va pro
porcionaraquesl sonde igi , sob relol, 
un cop co mp roval que I'excavació 
amiga haviaeslal moll parcial, limi 
lada a un a pe lila lrinxera que arec
lava nOlllés els nive lls més superfi
cials, es va decidir d'cxca\'ar en ex
lensió tola la zona inclosa en el pro
jccle d'obres, delimi lada pcls murs 
quc con figuraven la sagrCl"a de l se
gle XV III. Aqucsla árca cs va CSIU
diar delinguda lllenl, exh:w rinl 10lS 
cls sed i menls arqueológics fin s arri-



bar a la roca natural. Només el cos
tat de ponent de I'església, on va apa
réixer un sistema de terrasses esgla
onades que menaven ca p a la port a 
del temple, va restar gai rebé intac
te, ja que ates el seu interés histo ri c 
i paisagisti c, només s'hi va ob rir una 
rasa estratigráfica ámplia, per tal de 
poder dalar les dive rses fases d'uti 
lització. 

r or:l de I'ent orn immedial de I'es
glés ia, a la terrassa de la muntanya 
situada a migdi a, es conse rva un a 
casa de planta rectangu lar, la pa rt 
inferior de la qual presen ta una fá
brica med ieval, c\arament re laciona
ble amb les rui nes d'un a constru c
ció conse rvades a ponent de l temple. 
En aquesl ed ifici, ara integrat dins el 
conjunt restaurat de 5ant Qu irze de 
Ped ITt, es van obrir algu ns sondeigs 
a toca r de is murs perimetrics i tam 
bé din s I'á mbil inl e rn . Aquesls 
sondeigs ens van i 1·1 USlrar sobre les 
dades cronologiq ues que ens ca lien. 

Resultats de la recerca 

Grác ies a ls es tudi s arqueo log ics 
realitzats durant els anys seixanla i 
en el decurs de la dan'e ra int erve n
ció del 5e rve i (7), sostenimla hipo
tes i que I'esglés ia es va bastir dins el 
darrerter( del segle IX. En aquell p ri 
mer moment és segur que constava 
d'una ca p(alera trapez ial amb vo lt a 
de ped ra i un a so la nau cobert a amb 
encav:l ll ades de rusta, enca ra que la 
teulada de tots dos espa is era «a la 
romana», rormacla pe r una mena cle 
leglllac i il11br ices rudim entari s. El 
pav iment interior era de terra batu 
da. Al vo ltant delt emples'esteni a la 
sagrera , ocupada pe r tombes de ros
sa ben senz ill es diposil ades en la 
poca terra qu e hi hav ia en un paisal
ge moll ab rupte o en les di áclas is de 
la roca calcá ri a. A I'edifi ci s'accedi a 
per una porta co l·locada a po nent , 
fin s a la qual menaven una serie de 
lerrassesart ificials, conneclaclesamb 
el cami traclic ional que voreja el 
Llobregat i que es van desco brir clu 
rant I'excavació . 

Aquesla situació es mantingué 
fin s a mitj an segle X, qua n el tem pie 
es va engrandi r amb la col·locació de 
dues naus co llaterals encap(a lacles 
per absiclioles de plant a ultrapassa
da . Els arcs rormers de comun icació 
3mb I'espai ce nlral - I'a llliga nau 
úni ca- es van fer de re rradura, a 
i matge del que hi hav ia des de la rase 
ant erior a I'entrada del presb ile ri ; 
també va n adoptar aquesla morro-

Detall de I'excavació a I'entorn de 
migdia, En primer terme, tombes del 
segle X, Al fons, ru'ines de I'antiga nau 
sud, 1992, M BALDOMA. 

logia la pan su peri or de les emboea
du res de les absid iol es i, molt \'er
sem blantment , de la pona principal, 
situada lI avo rsa migdia: en el decurs 
de I'excavaciós'hi va localitzarelll in 
dar i les columnetes que sostenien 
I'arc, dotades de capit ells idcntics als 
de les absid ioles pero un xi c més pe
tit s. 

En aquesta etapa el pav iment de 
tOl ellemple continuava senl de ler
ra piconada, potse r barrejada amb 
una mi ca de cal\= , i molt probable
melll hi havia un banc corregul als 
lalerals de la nau cent ral. Pel que fa 
a la deeoració, cal destacar la presc n
cia de la primera sé rie de pintures 
que ha fe l famosa I'esg lés ia de 
Ped rel , les quals av ui romanen al 
Mu se u Dio cesa i Coma rca l de 
50lsona, lOl i que al Museu Munici
pal de Berga s'hi pot veure la repro
ducció . 

A la sagrera, hom va aboca r un" 
gran quanti tal de terra, sobretot a 
ponenl i migdia, necessária per re
gularilzar I'en torn , on van desapa
ré ixer les le rr asses esmen tades 
abans, i per faci lit arel fun cionamenl 
de la porta nova. També es va all ar
gar el mur peri métric de contenció 
que lim ilavae l rec inte sagrat. Paral·
lelamen t a les t ransform acions ar
qui tectoniques, en la cap(alcra prin 
cipal i la pa ret de tramunt ana de la 
nau major, es van pintar els murals 
més ant ics. 

Secció nord-sud del jaciment, amb indicació de les unitats estratigrafiques, presa per I'eix de 
I'antiga nau sud i I'entorn occidental d'aquesta banda. 

L'EROL 13 



Entre miljan segle X i el primer 
qua n de I'XI, hom va aregi r un cos 
nou a la leSlera occidental de I'edin
ci, comunical amb ellemple per la 
pona del segle IX, que segu ia en ús 
almalei x lemps que la nova, silUa
da a mi g¡o rn . Hem pogul deduir un 
ús monáSlic d'aquesl cos per la po
sic ió que ocupava, per I'evo lució 
poslerior del jacimen l i per la docu
melllació escrila de I'é poca (8). Men
lreSlan l, a la sagrera s'havien dipo
si lal nombroses LOmbes, encara en 
rosses senzill es , peró limilades per 
1I 0seles ve ni cals , en algunes de les 
quals hom va remarca r la cap<;alera 
a I'esli l de les alllropomo rres. Cal 
aregir que, din s la nau sud dell em
pie, hi havia lres silges arrenglera
des, d'aquelles que són hab iluals en 
alli'es edin cis d'aquesla mena. 

El següenl horilzó cronológic 10-
calilzal a I'exca\'ació correspon a la 
primeria del segle XI, en qué I'aregi
lÓ occ id enta l esmelll al va se r arrasal 
i SUbSlilUil per un possible porxo. 
També cs dcgué re r aleshores un 
campana r recolzal sobre I'exl rem de 
lI evalll de la nau sud . Paral ·lelamelll, 
hom va basl ir la casa del COSlal de 
I'església; un edinci de planla reClan
gulad on;aampli , idon i pera una pe
tila comun il al monástica. La r.3bri
ca d'aquesls dos cossos s'assemb la 
moll a la ulilil zada en la basílica de 
Salll L1 oren<; prop l3agá . A les acaba
lIes del maleix segle, es van realilzar 
lesconegudes pinlures murals d'es
til románic (9) 

Cap al nnal del segle XIII , van le
nir Iloc noves mocli ncacions. Respo
ni en a la necessilal de rdormar el 
lemple des prés que hagués caigul un 
bon lram de la nau sud i probable
melll el campanar que hi hav ia al 
damunl, i s'hagués enso rral gairebé 
10la la coben a de rU sla Tradicional
melll, aquesls rels s'han associal a un 
incendi, no gaire comproval a I'ex
cavac ió, peró el cen és que les obres 
per pal ·li ar les conseqüéncies de la 
calás lrore van se r im ponallls. A la 
nau cel1lral, des de lIavors I'únic es
pai ulililZal pels fidels, es va posa r 
una vol la de canó apulllada recolza
da en sengles regruixi mellls de les 
parels laterals, all eugerils amb arcs 
rorm ers, a I'illl eri or deis qua ls, al 
nord , es van sil ual' capell es que la
paven els ares del segle X. La nau 
col·laleral de lramuntana lambé va 
reb re una cobena de ped ra, encara 
que va romandre gairebé incomuni 
cada de la resla dellemple: no més 
s'hi podia accedir a lravés del pres-
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bileri , per una pona que conneCla
va amb I'absidiola nord, lambé repa
rada en aquella época. A migdia, en 
complesde rder I'anligaaula, només 
s'hi va apronlar eller<; orienlal , on 
es va reconslruir el campanar. L:ab
sis lal eral es va convenir en sagris
li a, comunicada amb el presb il eri a 
lravés d'una al lra pona. Fi na lmel1l, 
després d'un senzill aggiornamento 
de I'arc Iriom ral de la cap<;alera ma
jor, que va esdevenir de mig pUIll, es 
va posar una pon ada románica la r
dana en el COSlal meridional de la 
nau, pOlser en el Iloc on hi hav ia 
haguI un dels arcs rormers preromá
nics que comunicaven aquesl espai 
amb la desapareguda nau col ·laleral 
sud . 

A I'exlerior, per ocu ltar les I'Lt'ines 
dels elemenlscolgals, hom va en lai
rar el nivell de lOll 'elllorn immedial. 
També es va basl ir un po rxo rudi
menlari allloc on era abans el lram 
de nau meridional desaparegul. El 
suposal porxo de ponent lambé era 
en ruInes, i només se'n va apron lar 
elll enc de I ramUl1lana com a mur de 
cOl1lenció de les lerres de la mUl1la 
nya. 

El conjun l ja no va ex perimenlar 
més canvis signin calius nns al segle 
XV III , Ilevat de I'ac umulació d'un 
bon nombre de LOmbes a la sagrera, 
i d'algunes lransrormacions de de
lall duralll el segle XV II. Després de 
la guerra de Successió, a més decol ·
locar-se un pavimel1l de cairons a lOl 
I'in lerior i renovar-se el cor, es va 
edifi car a la leSlera occidental una 
espadanya de grans proporcions. En 
aquesl eS lal es I robava ellemple 
quan a fin al del segle XIX els primers 
esmenl s erudils van rer-se ressó de 
la seva imponáncia. 

Notes 

l . Aquesls resullalS van romandre inédil s 
duram molt lemps. i la memória d'exca
vació. lliurada als organismes compe

lems aleshores. s'ha perdu!. El senyor 
lJali sla, pero, cns va proporcionar, per 

consultar-les, Icsscves notes d'excavació. 

Darrcramcn l, aq uestes notes, posades al 
dla, s'han publical a: l3alisla, 1995 . 

2. El dia ri lambé romania inedil en comen
(ar la nastra il1lcrvenció. Ta nmateix , el 

scnyo r Buchaca ens en va facili tar una 

cópia . Les pans d'aquesl manuscril de
dicades a I'excavació arqueológica s'han 
reprodulI a: Buchaca, 1995 . 

3 . Que es va n ex posar per primer ca p a 

p,lilás, 1962. 

4. Una bibliografía exlensa sobre les dive r-

ses imerprel acions d e I'evolució arqul 

leClóni ca de Pedrel eS pOllrobar a: Bar
ral , 198 1,Jun)'en! , 1983; Serra, 1985; 

López ~Iullo r , González, 199 1; López 
Mull or, 1992; López Mull or, Cai xa l, 
1992; Id . 1995 . 

5. Sobre el plamejamen! melodológic del 
Se rve i en el camp de I'arqueologia. d .: 
LópezM ullor, 1986; Id ., 1990i ld , 1996. 

6. Aquesla lasca la vam dur a lerme con

junl amel1l amb els arqui lecles sen )'o rs 
Ant oni Gonzálcz i Xavicr C ui tart . 

7. Per als eSI udis del s noslres predecessors, 
cf. nOles I i 2 i ¡>¡¡llás. 1962. EIs resull"ls 
de les darrercs exc3 \'ac ions, juntamcnt 

"mb 1" desc ripció del procés de recerc" i 
el s eSlueli s complememaris, es poel en 
veure a' López Mullor, Gonzá1cz , 199 1: 

López Mull or, 199 2: López ~ I u ll o r , 

C¡¡ixa l, 199 2: Id , 1995. 

8. Es concix el Ilegal d'una esglési" siluael" 
a la l1lu man)'a ele Pedrel al moneslir ele 

San, Ll oren, prop Hag') , per pan el 'un 
levi la, el 984 (Se rra Vi laró, 1950, 111. 93-

94; Baraul , 1978. 1: 105). És probable que 

correspongués a una congregació irregu

lar, com la que 1''' se r eSlueli ada per ~ I 

Riu a Sa l1l Pere de Grau el 'Escdles . 
9. Les pinlu res del presbileri , reprodUldcs ,l 

I'echfici du ran! I.l elalTera reslauració, ro
manen chposilades al ~Iuseu Oioces,) i 
ComarcaleleSolsona, i lesde I'absieliola suel , 
lambé reproelllldes, són al ~ luseu d'An de 
Catalu l1 )'a 0 11 igualmcnl hi fM fragmcnt s 

arrencals de l'absieliola nord . 11 I'església , 
aClu¡¡lmel1l , es poelen "eure alguns fr¡¡g

mel1ls originals de la decoració del ca pcer 

orien,,,¡ ele la nau, siluades básicamel1l a 
tram untana de rare triomfal 
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