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Nous descobrimentsarqueológics al monestir de 

Sant Lloren~ prop Baga 
EL MONESTI R DE SANT L LOREN(: 

(l)és al nord del nucli urba de Guar

dio la de Bergueda, a la vall de Bro

ca. El cenobi s'enl aira dalt d'un pla

nel l del vessant est de la ser ra de 
Gisclareny, des del qua l es domina 

un paisatge de te rrasses cobenes de 
prats que baixen fins a trobar I'ai

guabarreig del Llo bregat i e l Basta

reny (fig. 1). Dins el recinte mona

ca l, a pocs metres de I'església, hi ha 

un al tre ed ifi c i co nstruH, en pan, 

sobre els murs de I'antiga reclOria i, 

en pan, sobre les res tes del mones
tir. Es va aixecar cap a l 1960 com a 

se min a ri d'estiu del bisbal de 
So lso na, peró no es va fer servir mai 

com a tal. Des de fa uns anyss'uti lit 

za com a casal de colón ies dependent 

de la par roq uia de Sant Llo rene;. 

Dcscripció 

L:esglés ia 
És de planta quadrada amb una to r

re campanar a I'angle no rd -est i tres 

contra fon s a la fae;a na su d . A la 

mateixa fae;ana de migd ia hi ha dos 

accessos; l'occid enta l, en principi 
paredat, que va restar oben el1 987 
(2), i l'oriental , practicable, lOt i que, 

de bon comene;a ment , e ra p recedi t 
d'uns graons que bai xaven fin s a l 
lli ndar, situat a 2 melres per sota de 
la cota deis terrenys de l voltant (3). 
A la fae;ana de tram untana hi ha una 

altra porta, que e ra tapiada i que es 
va ob rir el 1988, i, en la prolonga

ció cap a ponent d 'aquest parament , 

s'obse rva un quan accés, que es va 

acaba r de descobrir e l 1997. Totes 

aquestes pones só n molt similars, 

acabades en arc de mig punt i amb 

timpa recolzat sobre Il inda. Centra

da principal, pero, es troba , arrasa
da, al bell mig de I'anti ga fae;ana de 
llevant. Val a dir, pero, que I'edifici 
utililzat aracom aesglésia , molt més 
petil que e l temple medieval primi-

tiu, presenta un altre accés a ll evant, 

d 'estil barroc, amb la data de 1761 

i que resta fore;a en lairal sobre la 

cota actual. TOl I'edifici esta fet de 
carreus petits , tallats i col·locats de 
mane ra irregul ar, segons els trams. 

Destaca l'apare ll barroer deis dos 

tere;os occidentals de la fae;ana nord , 

que s'adossen a la paret se ptentrio

nal del campanar. En la part infe-

rior deis angles nord-oes t i sud-oest 
de la fábri ca s'observa un regruix de 

les arestes. Tant a la paret de mig

di a com a la pan baixa de la de tra

muntana hi ha pi las tres, que al cos
tal sud romanen amagades darrere 

deis contrafons. 
El 1984, en comene;ar l'excava

ció , l' interior del temple (Y) era di 

vidit en dos p isos de tres naus ca

dascun . La planta alta s'utilitzava 

per al cu lte, i la inferior rebia el nom 

de cripta. En aquesta darrera , l'es

pai de migdia e ra cobe n per una 

volta lleugerament apuntada, que 

ocupava una mica més d e l tere; 

oriental, i altres dues de secció pro
pera al mi g canó que cobrien la res

ta de la nau cap a ponent. La darre
ra s'adossava a un mur que tan cava 
per ll eva nt un petita cambra que 

havia servit d'ossera. Totes aquestes 

voltes i la cambra, d'epoca moderna, 

van ser desmuntadesen el decurs de 
la restauració de 1982-1988. Laula 

central, que correspon a la pan bai

xa de la tribuna que vam identificar 

arran de les primeres campanyes 

d'excavació, es disposa en tres cru

gies coro nades per sengles voltes 

d 'aresta , les qua ls recolzen en 

Fig. 1. Vista general del eonjunt del 

monestir de Sant lIoren~ prop Baga en 
I'aetualitat. Foto M. Baldoma, 30 

d'oetubre de 1998. Fons documental 

SPAL el. 162.394. 

arqueries late ra ls de mig punto Les 

parets exteriors de la tribuna, que 
donen a les naus laterals, presenten 

semicolumnes col·locades no gai re 

simetri cament en relac ió a les pilas

tres de dins, pero sí forr,;a ben aca

rades a uns alt res elements de m ida 

i forma iguals, integrats en les pa

rets latera ls de la fabr ica. La nau 

nord era compartimentada per un 

enva que tancava e l tere; or ienta l. 

Aquest racó , caben amb vo lta de 
canó, havia servit de fossar, i s'hi 

arri bava mitjane;ant una escala des 

del pis de dalt. Ara, conserva la vol
ta pero s'hi pot accedir tant per una 

nova esca la com pel latera l de la 

nau. La resta de l'espai inferior de 

tramuntana és coben amb un forja t. 

Al pis de dalt, el presbi teri ocu

pava e l te re; occidenta l de la nau 

major i al tram oriental hi havia un 

co r elevat. Avui, aq uesls e lements 

han desaparegut i lOta la nau es tro

ba a la mate ixa co ta, que coi ncideix 

amb el paviment superi or de la tri

bun a, i cu lmin a en una volta de 

canó apunta t, que hav ia estat refor

e;ada pe r a rcs fa ixons reco lza ts en 
unes fin es pilastres semicirculars 
dotad es de basa i capitell , que en-
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Ag. 2. Planta general del conjunt amb la nomenclatura 
utllltzada en aquest treball. 
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cara es conserven. Aquests elements 

són solidaris d 'unes arqueries late
ra ls de tres arcades cadascuna, so

lidaries a la vegada de les que hem 
vist en la pan baixa de la tribuna. EIs 
arcs co muniquen amb les naus la

terals. La de migdia té coberta de 
mig canó apunta t i arcs faixo ns 
-reconstruils- que recolzen en les 

semicolumnes de la paret perime
trica i en les de l'arqueri a de sepa

ració entre naus que pugen des de 

la planta de sota . La nau nord dife

reix de les altres dues per tenir co
bertes per aresta d 'estructura clas
sica. A l'est es troba l'escala que du 
al capdamunt del campanar. eal fer 
esment, també, que en eltancament 
occidental de les nau col·laterals hi 
ha sengles arcs de mig punt , pare
dats, la llum deIs quals gairebé co
in cideix amb l'amplari a de la nau i 
que, en el seu moment, havien es
tatles embocadu res de les absidio
les, les ruines de les quals vam des

cobrir a ponent. 
Al costat de la porta d 'accés ac

tual, situada a ponent i centrada en 
el capcer occidental, hi ha les rui

nes de la cape;alera, descobertes el 
1986, en el d ecurs de les nostres 

primeres campanyes d 'excavació. 
Es tracta de dues absidioles d'estil 
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romanic (U, X), arrasad es un xic 

més amunt de la banqueta orna
mental, una de les qualsencara pre

senta l'arrencament de les lesenes; 
a més, totes dues tenen una gran 
fornícula inter ior centrada. En el 
centre, hi ha un element carrat (V), 

també arrasat , que hav ia es tat la 
cape;ale ra de la nau centra l quan 
funcionava la tribuna . 

Les dependencies monacals 
A la planta baixade l'edi fi ci de la casa 

de colonies, al sud-est de l'església 
actual, hi ha un conjunt de vestigis 
prou interessant. Laccés principal, 
situat al sud , dóna a un passadís (A), 

amb dues portes afrontades en el seu 
punt mig i una altra al fin al. De les 
dues primeres, l'oriental comunica 
amb una espaiosa estane;a rectangu
lar (B) i l'occidental amb un altre 

passadís (e); la tercera dóna a una 
petita cambra (D), des de la qual es 
pot passar a una habitació (E) que es 

relaciona al sud amb B. Des del pas
sadís e s'entra, a migdi a, en un re

cambró aproximadament quadrat 
(F) o bé, al nord, en un altre corre

dor (G) des del qual s'accedeix a les 

estances H , a l'oest, i 1, a tramunta

na . Finalment , des del mateix pas
sadís e s'arriba a un espai prou gran 

de plantagairebé rectangularU), que 

lambé comunica amb el pati per la 
porta oest, i que inclou alguns ser

veis de la casa (K, L). 

El passadís A té parets fetes amb 
ca rreus i volta apuntada. Lespai B 
presenta murs de les mateixes ca

raclerístiques i la coberta és un for
jat sostingut per arcs diafragmatics 
apuntats. Les riostres d'aquests ele-
ments són fore;a visib les entre les 

grolleres 1I0ses de! paviment, que en 

cap cas ar riba a cobrir- les. A la pa

ret nord hi ha una porta de grans 
dimensions , acabada en arc de mig 
punt de doble rosca exterior i fl an
quejada per finestres geminades, 
paredades i en un estat de conser
vació precari o La porta de comuni
cació amb A és molt similar a les 
ressenyades a l'església: amb arc de 
mig punt i timpa recolzat en una 
llinda . A l'angle sud-est , hi ha un 
altre accés més senzill de factura 
romanica , reformat. A l'extrem 

nord -oest de la cambra es conserva 
un pessebre adossat a la paret. A la 

fae;ana oriental s'obren quatre fines

tres, tres de les quals -les més al tes

es troben arrenglerades, acaben en 
arc de mig punt i tenen doble es

pland it ; la inferior és més allargas
sada i té una sola esqueixad a. Un 
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deIs arcs diafragmatics s'h i adossa , 

paredant-la. 
Les estances DiE són fetes de 

reble unil amb morter de cale; al nord 
i cad iral a l sud , i es comuniquen 
mitjane;ant una porta rectangular. La 
segona camb ra (E) posseeix una 

petita finestra a lIevant. A tramun
tan a de l'ambit D hi ha un estrep a la 
paret, i al sud-oest una pilastra orna

da amb un capitell mal mes pel for

jat modern del sostre i mig paredat 

per un mur poslerior. La porta, en 

mal es tal de conservació, és sim ilar 
a l'accés occidental de l'estane;a B. La 

fabrica del passadís e és de carreus 
relativament grossos al nord i de 

maons al sud . En el primer ll ene; 
hom reconeix dos arcs de mig punt: 
l'orienta l corona una porta i e! de 
ponent una obertura paredada. Tant 
aques t espai com els anomenats F; 
G i H estan coberts amb voltes de 
canó apuntad es. A la camb ra 1, cap
e;ada pe! terra del prime r pis de la 

casa de colonies, ressalta la paret oc
cidenta l, feta de carreus, i les restes 

d 'una pilastra molt a mpli a. Al 

sud-est es distingeix una segona 

pilastra, la mateixa que s'ha esmen
tat en descriure l'espai D. La porta 

és semblant a les de l'església i gai
rebé identica a la de l'ambit D. 



Fig. 3. Planta general del conjunt amb Indlcacló de les zones excavades 
durant les campanyes de 1996 11997. 
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Cal afegi r que, tant a l'area que 
havia ocupat la mei tat oriental de la 
basílica , que es troba en rUIn es i va 
ser localitzada e l 1982 i entre 1986 
i 1988, com a I 'entorn meridiona l 
d'aqu est ed ifi ci , hi ha un conjunt 

extens de restes constructives, les 
quals van ser posad es al descobert 
en el decurs de les nostres primeres 

campanyes d'excavació (M-S). En 

general, co rresponen a la recons

trucció del monestir efectu ada en el 

segle XVll, després d 'un llarg pe
ríode en que a tot el co njunt eren 
palesos els efectes del terratremol de 
1428. També hi ha restes del ceno
bi medi eval, com ara el mur (u .e. 
500) quesubdividia en dues terras
ses l'ento rn meridional del temple, 
o l'ala de ponent del claustre, les 
darreres es truc tures de la qual es 

van descobrir e l 1997. A banda de 
tot aixo, el conjunt co mpren altres 
es tru ctures que, de mom ent , no 
hem estudiat, com ara els eremito

ris rupestres situats al penya-segat 
que domina el Bastareny, un molí i 

un pont en el camí antic de Baga. 

Antecedents 

Les primeres investigacions arque
ologiques a l'area del moneslir es van 
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desenvoluparel1983, sota la direc
ció de]. Bolos i M. Pages, i van con
s is tir en sondeigs qu e afec taren 
punts al llats deIs passadissos A i C, 
així com de les cambres B, DiE. A 

més, hom va obrir alguna cala a lle
vant de I'església, en els ambits Q i 
R, i es van es tudiar dos e remito ris 
rupestres. EIs resultats d'aquesta 

excavació van ser limitats i no van 
proporcionar prou arguments ar

queologics per a plantejar una hipo

tesi general sobre I'evolució del con
junt (4). A més d'aquesta actuació, 
quan vam comen¡;:ar els nostres tre
balls el jacimentja n'havia patit d 'al

tres de no arqueologics, com ara el 
buidatge parcial de la planta baixa de 
l'església, dut a terme en els anys se
tanta del nostre segle, o l'eliminació, 
el 1982 , deIs rebliments deIs segles 

XVll al XIX dipositats en una amplia 
zona a l'est del temple actual. 

La pri mera fase d e les nostres 
excavacions, realitzada entre 1984 

i 1988, tenia l'objectiu d e definir 
d 'una manera fiable l'evo lució del 

conj unt i obtenir les dades necessa
ries per dur-ne a lerme la tes taura
ció (5). Enelsdosprimeranysesva 
excavar la basílica i es van estudiar 
les d epend en cies m on aca ls. Del 
1985 al 1988, l'actuació es va esten-

dre a I'entorn de I'edifi ci. A l'area 
occidental van apareixer els ele
ments de la cap¡;:alera ponentina, les 
absidioles i el cos carrat (U, V, X), i, 
a la meilat oriental de l'antiga basí
lica, s'hi diferenciaren les construc

cions de l'epoca moderna (P, Q) i s'hi 
va poder seguir amb detall l'evo lu 
ció de I'església medieval. Els dar

rers treballs es van centrar en un 

sector ampli a migdia del temple 

(M , N, O) i en les dependencies 

monacals visibles a la planta baixa 

de la casa de co lonies (A-L); també 
es va explorar el subsol del pati (Z). 
Tot aixo va proporcionar el desco
briment de bona part de l'abad ia 
med ieval i del prio rat de I'e poca 
moderna i contemporania. També 
va palesar la presencia de les rulnes 
d'un portic a I'est del temple, així 
com els grans trets de la planta de l 
claustre i d'altres elements ceno
bials. 

Horitzons cronológics 
del jaciment 

D'ara en endavant , ens referirem fre
qüentment als diferen ts horitzons 
descoberts en el decurs de I'excava
ció del jaciment , la nomenclatura i 
dalació deIs quals és la següent: 
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A, segle IX, terminu s post qu em 
(t.p. q.) 898. 
B, t.p.q. 983. 
C,102511050. 
D, terminus anteq uem (t. a.q.) 11 85/ 

1196. 
E, c. 1428 . 

F,c.1600. 
G, c. 1625 . 

H, c. 1675. 
1, c. 1700. 

J , 171 511761. 
K, c. 1802 . 
L, segle XIX avan¡;:al. 
M, segle XX . 

Objectius i 
desenvolupament de les 
campanyes de 1996 i 1997 

Entom meridional 
de la basílica 
En aquesta area la necessital d 'inslal
lar una can0nada de desguas que 

s'endugués les aigües pluvials pro
cedents de la teulada de l'església, va 
exigir l'obertura d 'una lrinxera que 

resseguia el tra¡;:at de la futura cana
lització, des de la fa¡;:ana meridional 
dellemple, a tocar de l costat de po
nent del contrafo rt més oriental, fins 
a la tanca melal·lica que delimila a 
migdia la zona coneguda del jaci-
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ment. [excavació seguia paral· lela al 
mur U.E. 500 per la banda de po
nent. A continuació, i amb la finali
lal purament arqueologica d'ampli
ar el coneixement que es tenia sobre 
aquest sector, es va obrir una altra 
rasa en direcció est-oest perpend icu
lar a la unilal 500, la qual abrac;:ava 
des d'aquest mur fins a la lanca oc
cidental del jacimenl. Aquesta rasa, 
paral·lela a la fa c;:ana meridional de 
l'esglés ia i a l'absidiola de migdia, 
permetri a esb rinar la problematica 
d'ús de I'entorn sud dellemple i la 
relació d'una hipOleti ca terrassa su
perior amb la capc;:alera de ponent. 
En lercer 1I0c, es va acabar d'excavar 
l'ambil 0, on ja s'havia dut a lerme 
una recerca extensiva en els anys 
1987 i 1988, pero restava intacta una 
superfíc ie relativament amplia a po
nent de la casa decolonies, en laqual 
no s'havia intervingut per trobar-se 
SOla una so n ida d'emergencia, que 
va ser anul· lada el 1997. 

EIs treballs van confirmar les 
expeclalives prev isles i van perme
lre de refermar algunes de les inter
prelacio ns apuntades anys enrere, 
i també mod ificar -gracies a les 
noves troballes- aspectes que roma
nien dub tosos o hipotesis que no 
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havien pOgul se r contraslades per 
manca d 'informació. D'a questa 
manera, i sense variar basicament 
els horitzons cronologics i les fases 
constructives que havíem establert, 
s'han definit millor la filia ció de 
cens murs -com ara la U.E. 500- , 
I'ocupació i I'ús del territori segons 
les etapes historiques i, sobretot, la 
planta del c1auslre . 

Així , d'acord amb els resultats de 
I'excavació en aquest sector, s'ha 
pogut establir que la primera fase 
d'ús, contemporania de la fundació 
de la basílica (ho rilzó B), s'associa 
a dos ambits ben definits. El primer, 
situat a 11evant del mur 500 i en una 
cota baixa-gairebé la mateixa de les 
dependencies monaca ls- , estava 
ocupat per una necropolis d'inhu
mació . El segon es trobava a la ter
rassa superior, a ponent de la paret 
esmentada i uns 2 m per sobre de la 
lerrassa inferior, i era un espai oben 
que romania fora deis límits del 
monestir sense ten ir cap ús concret 
(figs. 6 i 9) Aquesla siluació es va 
mantenir fins al final del segle XII o 
comenc;:aments de l XIII , quan es 
produí la conslrucc ió del c1austre. 
Aquest element, bas ica menl de 
nova planta, se siluava a la le rrassa 

inferior i aprofitava alguns murs 
preexistents per completar el seu 
perfil (figs. 4,8-9). Indispensable 
per a aquesta nova interpretació de 
certes parets, ha estat el descob ri 
ment, per SOla de la sO rLida d'emer
gencia de la casa de coJon ies, de I'ala 
occidental del c1auslre. Aquest pa
rament, que conservava I'arrencada 
d'un deI s estreps d'un arc de mig 
punt, I'hem relacionat amb una al
tra parellocal itzada du rant la cam
panya de 1986, molt alterada en 
epoca moderna, amb moti u de la 
reconstrucc ió del conjunt, i que 
hauria formal pan dellancament de 
ponent del claustre (figs. 4, 8-9). La 
transformació d'aquesl recinte va 
ocasionar el desp lac;:ament de la 
necropol is cap a ponent, a la lerras
sa superior, més enlla del mur 500, 
on va romandre, amb success ives 
modificacions, fin s ben entral el 
segle XX. En aquest sector hem 10-
ca lilzal un nombre cons iderab le 
d'enterraments (fig . 8). Les caraCle
rístiques són forc;:acomuns: orientats 
d'est a oesl, sense aixovar ni indica
ció eXlerna aparent, i en mal estal de 
conservació. En una d'aquestes tom
bes es va descobrir una moneda 
d'Alfons 1, encunyada ent re 1185 i 
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Fig. 4. Planta de les estructures corresponents a I'ala occidental del 

claustre, descobertes I'any 1997. 
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1196 (6), la qual conslitueix un in
dici cronologic molt interessant,ja 
que , en primer 110c, serveixde t.a .q. 
per a la col·locació de la sepultura; 
en segon Iloc, indica un momenten 
que la necropolis ja es trobava en ús 
en la seva nova ubicació, i, en ter
cer lIoc, serveix COIl1 a t.a .q. per a la 
cons lrucció del clauslre, ja que, 
com hell1 dit, aquest nou element va 
desplac;:ar el cementiri de la seva si
tuació original. 

Entont septentrional de la 
basílica 
A causa del projecle d'adequació de 
I'entorn de lrall1Unlana, es va plan
lejar una lr inxera paral.lela allan
Call1enl septentrional de la basílica 
Cu.e 77), des de la capc;a lera de 
ponenl fins a tocar delll1u r del por
tic, a lI evanl. All1b I'object iu fin al 
d'a favorir I'esvellesa de I'església, 
d'adequar l'esp lanada que ocupa 
I'espai en que abans hi havia una 
bassa d'aigua i de recuperar el pa
vill1ent exterior de cap a fina ls del 
segle X, els lreballs arqueologics es 
van concentrar, sobretot, a I'angle 
nord -oest dellemple i al vo ltant de 
la pOrLa ll1és orienta l de la basílica, 
alla on I'actuació deis primers anys 
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vuitanta, esmen tada al comenc;a

menL, no havia malmes l'estratigra

ria acumulada a parti r de l terrat re

mol de 1428. En tots dos casos, i 

malgrat l'es te ri litat de la majoria 

deis rebliments excavats, els resul 
tats de la intervenció van ser satis

ractoris. O'una banda, es va consta
tar la presencia d'un talús constanL 
i suau que superava e l d esnive ll 
co nside rab le que hi h av ia hagut 

enLre la cota de la capc;alera i la de 
l'accés al ponic. D'altra banda, es va 

definir el perfil del sol exterior de la 

basílica en el moment rund acional. 

Finalment , es va alliberar la porta 

més o ri enLal de l'església, cosa que 

va permetre reconstruir l'estratigra

fi a ele l sector ele lleva nt i coneixe r 

mill or les rases d'ús d 'aquest ámbit 

abans i, sobrelOt, després del ratídic 
terratremol del rebrer ele 1428. 

Cambra A de la casa de co lónies 
Aquest indretera, de bell antuvi, un 

deis 1I 0cs més interessants per a 
desenvo lupar-hi excavacions, ja 

que la posició que ocupava en I'en
tramat es tructural ele l'edifici sugge

ri a la possibilitat de loca litzar-hi 

integrament i inalterada lOta l'estra

tigrafia , des del moment rundacio-

nal de l'església del cenobi fins als 

nos tres dies. Tanmateix, durant 

moltsanys haviaestat impossible de 

realitzar-hi qualsevol treball, per tal 

de no destorbar el normal runcio

nament de la casa de colonies. El 
1997, pero, en un moment en que 
la instal·lac ió no s'uti lilzava, s'hi va 

obrir un sonde ig. Malauradament, 
i malgrat haver estat consolidats els 
ronaments pel nostre Servei aquell 
mateix any, les delicades cond icions 

estátiques de l'edifici (7) van acon

sellar reduir l'área d 'actuació, la qual 

es va empetitir progressivament a 

mesura que s'aprorundia en la se

qü encia estratigráfica . 

Tot i les proporcions tan redui

des deltempteig efectuat, la recer

ca arqueo logica a la cambra A va 
proporcionar una lectu ra co mple
ta de la seqüencia estratigráfi ca. Si 
més no, i a causa de les limitacions 
espacials, no va ser possible idenLi
fi car els murs perimetrals de l'esglé
s ia, ni tampoc cap deis pilars de 

sustentac ió de la cobena. En primer 
Il oc, ca l rer esment de l desco bri

menL del paviment rundacion al de 
la nau sud de la basílica (horitzó B), 

el qua l va runcionar sense cap alte

rae ió imponanL fins al moment del 

sisme de 1428 (horitzó E) . D'un 

moment posterior és el rebl iment 

que regularitzava les ru'ines de la 

meitat oriental de l'església , greu

ment arectada pel te rratremo l. 
Igualment , s'ha constatat el procés 
el e trans rormació de I'antic mones

tir en priorat, esdevingut en el se
gle XVII , amb la construcció d'una 
nova trama d'estances -probable

ment d'ús agropecuari- ques'estén 
pels costats de migdia i de llevant. 

D'aquell momenthem localitzatdos 
murs d'aparenc;a solida, molt ben 

rets, un arc escarser que condu'ia a 

un altre ambient que, per ara, des

eone ixem , i un paviment de terra 

batuda . Després de petites transror

macions estructurals datades dins 

de I'horitzó 1, es va procedir al eol

gament de lOtes les dependencies 
annexes a I'edi fi c i del prioral. A 
aquesta rase, del segle XV II I, -ho
ritzó J- correspon un conjunt d 'es
trats que van servi r per a aixecar el 

nivell exterior de I'església i que van 
permetre I'accés a la n ova porta 

oberta a la rac;ana de llevanl. En el 
primer quart del segle XIX, aques t 

seClOr es va transrormar amb motiu 
de la reconversió de la casa prioral 

en recto ri a. Finalment, durant la 
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Flg. 5. Evolució esquematica del conjunt alllarg de I'epoca medieval. 

Horitzó A, t.a.q. 898. 

rase M, es va construir el seminari 

d' es tiu d e l bisbat, que, am b e l 

temps, va esdevenir la casa de colo
nies actual. 

Hort i subsó l de la casa 
deIs m asovers 
El reeorregut projectat de la cano
nada de desguás que havia eI 'evacu
ar les aigües pluvials de la eoben a 
de l'església, travessava diversos 

ámbi ts del conju nt , alguns deis 
quals ja havien es tat excavats en 
campanyes anteriors (M, K i Z), i en 

el seu darrer tram arectava tres ha

bitaeions de la casa deis masovers, 
abans d'endinsar-se a l'hon i arribar 

a eonnectar-se amb el desguás ge

neral, gai rebé a toca r deis penya

segats que limi ten el jaciment per 
Ilevant. La col·loeaeió del condue
te implicava l'obertura d'una rasaen 
direcció est-oest , l'objeetiu de la 
qual, en els trams encara no exca
vats, era obtenir una seqüencia es

tratigráfi ca completa, comprovar la 
continuHat cap a migd ia de les de

pend encies monacals i recuperar, si 
era possible, el perímetre meridio
nal de l'anomenada sala B. Lexcava

ció va constatar que la sala B conti

nuava cap a migdia fins a un punt 

A o , 2 3 ~ 
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on es van localitzar les arrancades 
de sengles arcs . El material arqueo
logic que acompanyava els diversos 
rebliments excavats, en ca ra qu e 
escas i fragmentari , s'ad iu amb els 

horitzons crono logics proposats 
d 'antuvi i confirm a les hipotesis 
evolu tives apuntades a partir deIs 
treballs efectuats en els darrers anys. 

Pel que fa a l'hon de la masoveria, 
la trinxera el travessava en direcció 
est-oest fins a arribar al penya-segal. 
Malgrat que I'estratigra fia es tava 
absolutament pen orbada en les ca
pessuperiors, I'excavacióva perme
tre constatar que la potencia arqueo
logica d 'aquest indret és fon;:a minsa 
i que, tret deIs rebliments contem
poranis relacionats amb I'explotació 
agraria del subsol , ben aviat es loca

litzen els estrats corresponents a les 
etapes d'ús en epoca medi eval, asso
ciades a les estances monacals més 
antigues. 

Conc1usions 

Les recerques dutes a terme al jaci
ment durant els anys 1996-1997 
han permes afegir noves dades a la 
quantiosa informació que vam aple
gar en el decurs de les campanyes 

efectuades entre 1984 i 1989. Tot 
seguit, fem un repas cronologic de 

les noves aportacions que, arran 
d'aquestes últimes campanyes d'ex
cavació, hem fet a la historia del 

monestir. 
A l'hori tzóA, del segle IX (fig. 5), 

corresponen dos rebliments localit
zats, respec tivament , a I'entorn 
merid ional de l'església, a ponent 
del mur 500, i a la trinxera de l'hort 
deIs masovers . En LOlS dos casos 
omplien diverses esquerdes del ter
reny natural i van resultar absolu
tamentesterils . La primera fase edi
lícia a l'entorn de migdia del temple, 
contemporania de la fundació de la 
basílica, correspon a I'horitzó B, del 
c. 983 (fig. 6), i s'associa a dos am
bits separats pel mur 500. El primer, 
situat a ll evant de la paret, estava 
ocupat per una necropolis d'inhu
mació que vam teni r ocasió d 'exca
var durant les campanyes de 1987 i 
1988, i es componia d'enterraments 
en fosses rectangulars sense cap¡;:a
lera diferenciada, orientades d 'est a 
oeSl i amb un ritu moltsenzill. Mal
grat I'absencia d 'aixovar o de trets 
tipologics distint ius , tOles aquestes 
inhumacions podien datar-se, per la 
posició física que ocupaven dins la 

Fig. 6. Evolució esquematica del conjunt al lIarg de 
I'epoca medieval. Horltzó B, t.p.q. 983. 
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seqüencia estratigrafica, entre el 
primer quart del segle Xl i els pri

mers anys del XIII . El segon ambit 
era la terrassa si tuada a ponent de 
la paret 500, en una cota de nivell 

dos metres pe r sobre i qu e, en 

aquesta darrera epoca, esdevenia un 
espai oben que romania fora deIs 
límits del monestir i sense cap ús 
concret. 

J..:horitzó B és , indisculiblement, 
un deIs períodes més actius en I'evo
lució conslructiva del conjunto A 
més de les tombes descri tes , hi cor
responen tot un segu it d'interven
cions relacionades amb la fund ació 
de la basílica i amb I'aixecament de 
les de pendencies monacals anne

xes. S'ha constatat aquesta datació 
a l'intradós de la porta més oriental 
de la fa¡;:ana de tramuntana, la qual 
va apareixeracompanyada deIs gra
ons pertinents per a accedir a I'in
terior de la basílica, una constant en 
totes les obertures i passos de I'es
glésia. Igualment, a I 'entorn septen
trional, s'ha localitzat el progressiu 
pendem en direcció cap a llevant del 
terra exterior co ntemporani de la 
fund ació del temple, un deIs objec
ti us prioritaris de la intervenció en 
aquesl indret. El sondeig efectuat al 

subsol de la casa de colonies ha per
mes recuperar el sol original de la 

basílica a la nau sud, que ja conei
xíem de campanyes anteriors . A 

pan de confirmar la datació i corro
borar l'entramat estructural del ce

nobi, l'excavació d'algunes es tances 
de la masoveria ha contribu'it a as
senyalar el límit meridi onal de la 
sala B, fin s ara desconegut. EIs es
treps d'un arc marquen perfecla
ment una divisió interna d 'aquesla 
gran cambra i originen, a I'ensems, 
un altre espai de dimensions desco
negudescap a migdia, cosa que cer
tifica I'amplitud del conj unt i evi
dencia que les restes del monestir 
s'estenen probablement per tota la 
plana de Sant L1oren¡;:. 

En el decurs de la recerca arqueo

logica de 1996-1997 han aparegut 
associad es a l'horitzó e, del segon 
quart del segle XI (fig. 7), duescapes 
de terra amb orígens i usos similars . 
Són fruit d'una de les lransforma
cions méssingulars , la construcció de 
sengles absidioles a l'extrem de po
nent de les naus col·late rals de I'es
glésia. Aquesta ac tuació va co mpor
tar una alteració considerable de les 
cotes d'ús a I'exlerior de la cap¡;:ale
ra, desnivells que es van suavi lzar 
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Flg. 7. Evolucló esquematica del conjunt al lIarg de 

I'epoca medieval. Horitzó e, 1015/ 1020. 

Flg. 8. Evolucló esquematlca del conjunt al lIarg de 

I'epoca medieval. Horltz6 D, t.a.q. 1185-1196. 
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amb l'afegitó de dos rebliments que 
permetien la continuitat deIs pen

dents ata lussats que comunica ven 
els dos extrems longitudinals de la 

basílica a tramuntana i la terrassa 

superior de la nova cape;a lera amb el 

mur 500 a la fae;ana de migdia. El 

sond eig d e la cambra A demostra 

que el paviment d e te rra batuda, 
contempo rani de la fund ació d el 

temple, va continuar en ús, almenys 

fins als primers anys del segle Xlll , 

qua n s'hi produiren petites repara

cions. 
La situ ació de dos sectors d ife

renciats a l'entorn meridional es 
manteni a a fin als de l segl e XlI o 
comene;aments del Xlll (horÍlzó O, 

fig. 8), quan es va produiruna de les 

tran sfo rm acions més importants 
que afectaren el co njunt : la cons
trucció del c1austre conegut , el qual 

en pod ria haver substituH , o més 

aviat com plementat, un d 'ante ri or. 

Aquest nou element -del vell només 

intuim a t ravés d'a lguns indicis que 

podria estar si tuat més cap al sud

construit bas icament ex novo , va 

-
... 

D C.983 

C. 1025/1050 

• C. 1200 

• C. 1600 

aprontar alguns murs preexistents 
de l cenobi pe r a co m pletar-ne el 

perfil. El desmuntatge de la caixa 
d 'escales de la sonida d 'emergencia 
de la casa de coloni es i l'eliminació 

deltes timoni deltall es tratigrafi c 

que perdurava des de I'excavació de 
1988 , han pe rm es desfe r cenes 

ambigüitats físiqu es i, alhora , han 

facilitat la reinterpretació cronolo

gica i fu ncional d 'algunes parets del 

sector O. Així , un co p suprimit l'ac

cés esmentat i el testimoni adossat 

a la fae;a na oest de la casa, vam pa
lesa r c la rament el t rae;a t del mur 
interior de l'ala occidental del c1aus
tre, que fin s aleshores romania col
gat. Tot i estar molt arrasat per I'ex

trem de mi g di a , a tra muntana 

s'identificava c1arament la can tona
da amb l'ala d 'aquesta banda, ben 

coneguda gracies a les restes conser
vades a la planta baixa de la casa de 

coloni es. Aqu est parament l'hem 

re lac io n at amb un a a ltra pa ret , 

para l.lela a I'anterior i locali tzada 

duran t la campanya de 1986, mo lt 

alterada en epoca modern a (horit-

- , 

-
o 

o 

Fig. 9. Planta general del monestir amb Indlcació 
cromatica de les fases constructives. 
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zons F-l) i que hauri a format pan 
deltanca ment de ponent del c1aus

treo A més , en aquest punt de con
Ouencia, s' han d escoben els dos 

graons que salvave n el desn ive ll 

entre el paviment d e les ales cone

gudes i el de la que ara s' identifica

va. Igualment, aques t an gle de l 

c1aus tre co nse rv ava I'arren cada 
d 'un deis est reps d 'u n are de mig 

punt , similar als que ja coneixíem 

en el subsol de la casa de colon ies, 

un en el mu r que limita a ponent el 

passad ís A, i dos en el parament que 
tanca les es tances G i H al sud. 

Després de copsa r aquestes no
ves dades, es tem en cond icions de 
poder dibuixar la planta completa 
del reci nte claustral (figs. 8-9). Pel 

que fa a les estructures aer ies, els 
paraments troba ts a I'excavació 
d 'enguany i, en general , els del can

tó de ponent són prau il·lus tratius. 

Tanmateix, a la p lanta baixa de la 

casa de colonies h i ha restes mo lt 

eloqüents, tan t de murs com d'arcs 

o de paviments. Tot plegat palesa 

u na es tructura mo lt austera i de 

o 

o 

p lanta irregular bastida amb carreus 
mitj ans treballats amb no gaire cura, 

posats en [¡ Iades regu lars i units 
amb mo n er de cale;. Aq uesta fab ri
ca, sen zilla pe ro molt co mpac ta, 

sobretot la que hem localitzat d ins 

de la casa, sembla portar un enlluil 
molt pobre, també a base de cale;, i 

sense cap decoració. Els a rcs són de 

m ig punt un xic reba ixa ts fe ts de 

dovelles est retes, ben tallad es i for

e;a all argades. Lapa rene;a rob usta 

deIs paraments, la inserció en la tra

ma constructiva preexistent i la dis

posició estructura l deIs ares rebai 
xats, ens fa pensar també en la 

possibilitat que el c1ausl re de Sant 
L1 orene; l ingués dos pisos . 

Quant als paral .lels, els dos exem

plars més propers que res ponen a 
criteris si milarssón elsclaustres deIs 
monestirs de Santa Maria de Lillel (la 

Pob la de Lillet) (8) i de Sant Pere de 

la Porte lla (La Q uar) (9). El primer 

esta format per dos pisos d'arcs dis

simetrics, més baixos i amples els de 

la galeria superior, que, a més, es tan 

col·locats alternativament als de la 

N 



planta baixa. Segons Rafael Bastar

des, ca l considerar el c1austre com 

un afegi tó, de difícil fili ac ió en epo
ca romanica i d 'una gran senzillesa 
constructiva i estructural, cosa que 

encara en dificulta més la dalació. Pel 
que fa al c1austre de Sant Pere de la 

Porlella, també de dos pisos, cal dir 

que I'aparenc;:a de la fabrica, molt 

alt erada, apunta a una d icotom ia 
cronologica entre la planta baixa i la 

puntual d'enterraments infantils i 

femenins- que ens trobem davant 

del cemen liri deIs se rve nt s del 
moneslir. 

El terratremol que va sacsejar 
gran part de Calalunya el dia 2 de 
febrer de 1428, es va deixar sentir 
al monestir de Sant L1orenc;:. Va afec

tar greument tota la meitat oriental 

de I'església i la nau de tramuntana. Fig.l0. AI~at hipotétic del conjunt 

Lacció del sisme també va se r molt vist des de tramuntana. 

H 
,. ••• 'r:::::: 'l!i:::::::~:::,,::r::::::!i:,,::.!f .. ::::, • 

i ¡ U U W U U : :- ----_._--- - ----- --------- ------ ---------
, • .1! ;- - - - . : : (.'"l " :: l \ , (1 I 

,.~,fJ";,,T ~ t~~~ ,_ . -. : : UiJ UlJ ~lj 

n n n >""M .rr::,,:,:::::::::-:::1! 
I, ... L" . .-;r:·-'-· :' 

o 
galeria alla . Si bé I'esl ruclura gene
ral sembla arcaica, I'estat aClual res
pon molt probablement a una serie 

de remodelacions efectuades en un 
moment indelerminat del segle XV 
(lO) 

La lransformació de la lerrassa. 

inferior en claustre va ocasionar el 

desplac;:ament de la necropolis cap 

a ponent, a la lerrassa si luada més 
enll ¡¡ del mur 500, on va romandre 

fins ben enlral e l seg le XX . En 

aquesl seClo r hem descoben un 

nombre considerab le d'enterra

menlS corresponents al primer 
moment d'ús, ben dalats per I'apa
ri ció en una de les sepu llures d'una 
moneda del rei Alfons el CaSL Ja 
hem viSl abans que aquesta pee;:a, 
encunyada entre el11 85 i e11196, 
a més de la dala de la lomba en que 
va apa re ixer, proporciona e l terl11i

nus ante quel11 per a la conslrucció 
de l c laustre. Les caraclerísliques 

lipologiques deis enter ramenlS 
-Ioca litzats en molt mal estat de 

co nse rvació- són forc;:a comunes: 
orientals d'es l a oest, sense indica

ció exte rn a aparent, i am b aixovars 
majori tari ament molt pob res que 
incloien uns pocs bocins de cerami
ca grisa. TOl fa pensar -la situació 
topogrMica, lasenzi ll esa ti pologica, 
la pobresa material i la presencia 

o 
vio lenta a les dependencies mona

ca ls, on es van enso rrar part del 
c1aust re, el dormitori deis monjos, 

la casa de I'abal i a ltres es tances 
d'usos diversos. Arran d'aqueslsuc

cés (horitzó E), el monestir, que ja 

havia entrat en una etapa de deca
dencia econom ica, va patir un pro

cés irreversible de perdua d'entitat 

i d'inOuencia. D'aques t moment 

hisloric, ben documen tat per les 

fonts escriles, coneixíem una serie 

de capes d 'end erroc i d'abandona

ment de certes arees del conjun l, 

trobades en les nostres primeres 
excavacions. En el decurs de la dar
rera cam panya, s'ha constatat l'exis

tencia-tant a I'extrem de Ilevant de 
la nau sud de l'església com a la ter
rassa més en lairada de l'entorn de 
migdia- de reblimenls form ats per 
I'ensu ls iada de 1428 i de capes de 
terra dipositades posteriorment per 
a uniformitzar i horitzontalitzar les 
irregularilals del terreny 

Lexcavació ha palesal lambé el 

procés de reconstrucció parcial de 

la meitat occidental de les naus cen
tral i de migdia de I'esglés ia i la 
transformació de I'antic monestiren 
prioral (ho rilzons F-l , fig. 9), amb 
la impl antació d'u na nova l rama 
d'eslances -probablement d'ús 
agropecuari- que s'esten ia pels cos-

tats de migdia i de lIevant. D'aquest 
moment hem localilzat, a la cambra 
A de la casa de colonies , dos murs, 

un arc escarser que condula a una 
allra estanc;:a que, per ara, desconei

xem, i un paviment de terra batu

da. Del mateix període data un con
junt de reblimenls diposilals a 

ponent del mur 500, relacionals 

amb I'ús d'aquesta area com a ce

mentiri, i, sobretot, la construcció 

d'un marge a tocar de l contrafort 

més occidental que, amb el temps, 

esdevind ra el tancament de ponent 

del cementiri modern . Aquesta fase 
també ha eSlat identificada al sub
sol de les habitacions deis masovers, 
En aques t cas es lraCla d 'uns pocs 
rebliments i d'un sol de pedra i cale;: 
pobra relacionalS amb la lransfor
mació de la sala B en eSlable . Final
ment, a l'entorn septentrional hi ha 
un procés continuat d'acumulació 
de terres, que es produeix basica
ment a partir de l paredament de la 

porta més oriental de la fac;:ana de 
lramuntana (horilzó F) . Aquest tan

cament esta relacional amb la dis
lribució interna de la meital de Il e
vant de I'església, derru'¡da pel sisme 
de 1428 i adequada d'enc;:a el 1600. 

Després de peliles lransformaci
ons eSlruclurals dalades dins de 
I'horitzó 1, es procede ix al co lga-

ment de tOles les dependencies an

nexes a I'edifici de l priorat. A aques

ta fase - horilzó J- co rres pon un 
conjunl d'eslrals que e levaven el 
nivell exte ri or de I'esglés ia i que 
permetien I'accés a la nova porta 
oberta a la fac;:ana de lIevanL Hem 
trobal rebliments d'aquesta mena 

tant al subsol de la casa deIs maso

vers com a la cambra A del casal de 

colonies. No gaire lemps després 

10 
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(horitzó K) , aquest sector pate ix 
diverses remodelacions amb I'ob
jectiu de reconvertir la casa prioral 

en rectoria . Es pareda I'arc escarse r 
i s'hi diposilen una serie de rebli

ments. 
Finalment, i després d'alguna 

petita actuació destinada a remode

lar I'aspecle eXlerio r de la casa rec

toral, arribem a l'última fase-horit

zó M-, que comporta profundes 

lransformacions estructurals. És en 

aquest moment que es conslrueix el 

semi nari d'esliu del bisbat, un ed i

fici que recolza directament sobre 
les ruines de I'antic moneslir i que, 
amb el temps, esdevindra la casa de 

colonies que avui encara roman 
dempeus. Logicament, els ¡estimo
nis més fefaents d'aquesta interven
ció els hem localitza t en els sondeigs 

efectua ts al su bso l de la masoveria i 
a la cambra A. Tanmateix, la majo

ria deIs estrats superfi cials que hem 
excaval a I'exterior pertanyen a 
aquesl horitzó, tret de I'entorn de 

tramuntana, on vam eXlreure una 

capa encara més moderna que les 
ante ri ors, i que co rrespon ia a les 

darreres obres efectuades pel nos
tre Servei a la coberta de l'esglés ia, 
a I'ini ci deIs anys vuitanta del segle 
XX. 
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Notes 
l . Ens complau mol l de publicar aquest ar

licle en homenatge al doctar Riu i Riu , 

meSlre i amic, que ha seguil amb imerts 

les nostres recerques a Sam L1oren~, i ens 

ha donat valuosos consells i indicacions. 

2. Aquesta porta es va abrir en el decurs de 

la primera fase de les obres de reslaura

ció del conjun t, duta a tenue pel nostre 

Servei entre 1982 i 1988 Sala la direcció 

deis arquitecles se nyo rs A. Baslardes i J . 

Balar!. 

3. !:excavació d'aquesta area, duta a terme 

entre 1986 i 1989, vacomportarl 'elimi

nació d'una bona quantitat de terres; a 

hores d'ara, a aquesta porta s'hi accedeix 

a peu pla. 

4. Bolós, Pages, 1984; Id ., 1985: 296-297, 

303-304; Id ., 1986. Sobre els eremito

ris, cL També Riu, 1983. 

5. La publicació completa d eis resultats 

d 'aquestes campanyes es pOI veure a: 

López Mullor, Caixal, 1995 . 

6. Es lraclava de la tamba U.E. 1007. Les 
monedes procedenLS d'aquesla excavació 

han eslal eSLUdiades per la senyora Maria 

Clua Mercadal, conservadora del Gabinel 

Numismálic de Calalunya (MNAC). 

7.En aquesl moment, un cap realilzades les 

proves ltcniques escaiems , la casa de 

colOnies s'ha deixal de fer servir com a 

lal fins que no s'hi duguin a lenue repa

racions urgems. 

8. Baslardes, 1985: 363-367. 

9. Junyenl eta/ii, 1985: 411-4 16 . 

1O. /bid.: 415. 
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