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AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA            1 

 

RESUM 

 

L’objecte del projecte és l’estudi tan constructiu com històric de l’església Santa Maria de Barberà del 

Vallès, popularment coneguda com la Romànica,  i el cementiri la Romànica situat a uns quants metres de 

l’església.  

L’objectiu del projecte fi de grau és conèixer en profunditat l’Església. Per poder-ho fer hem realitzat un estudi 

del context històric de l’edifici i de la població on es troba. S’ha recollit informació  publicada en llibres i articles, 

s’han buscat fotografies antigues al Arxiu Històric de Sabadell, documentació de l’ajuntament i els serveis 

territorials de Barberà del Vallès. Amb tot això hem pogut fer-nos una idea de com va ser construïda l’Església, 

formular una hipòtesi de diferents fases de construcció i analitzar els canvis que ha sofert al llarg del temps. 

Per l’estudi físico- constructiu actual hem fet un aixecament gràfic a partir de una presa de dades amb estació 

total i distanciòmetre. Hem estudiat els materials de construcció, el terreny on reposa i analitzat les diverses 

patologies trobades. 

Amb tot això hem pogut posar en pràctica la majoria des coneixements adquirits durant la carrera i aplicar-los 

tots en un mateix projecte.  
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AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO

 

1. INTRODUCCIÓ, SITUCIÓ I EMPLAÇAMENT
 
 
1.1- Introducció i objectius. 
 
L’objecte del projecte és l’estudi tan constructiu com històric de l’església Santa Maria de Barberà del

Vallès, popularment coneguda com la Romànica i el cementiri la Romànica situat a uns quants metres de

l’església. Totes dues construccions estan s

7.701m². 

 

L’ església, d’estil romànic, amb una superfície de 212m² va ser començada a construir entre els anys

1050 i 1090 i executada en diferents fases durant els segles XI i XII.

 

 
    Fotografia. 1.1.1 Vista ge

 

La planta és de creu llatina amb un absis obert

absidioles, oberts al transsepte. La nau central és coberta amb 

volta de canó. Els absis són coberts per volta de quart d’esfera. 

 

 

 

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

SITUCIÓ I EMPLAÇAMENT  

l’estudi tan constructiu com històric de l’església Santa Maria de Barberà del

Vallès, popularment coneguda com la Romànica i el cementiri la Romànica situat a uns quants metres de

l’església. Totes dues construccions estan situades a la plaça del Mil·lenari que ocupa

, amb una superfície de 212m² va ser començada a construir entre els anys

1050 i 1090 i executada en diferents fases durant els segles XI i XII. 

Fotografia. 1.1.1 Vista ge neral 

un absis obert al centre i dos absis més petits, que es podrien considerar 

. La nau central és coberta amb una volta apuntada

. Els absis són coberts per volta de quart d’esfera.  

ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

l’estudi tan constructiu com històric de l’església Santa Maria de Barberà del 

Vallès, popularment coneguda com la Romànica i el cementiri la Romànica situat a uns quants metres de 

que ocupa una superfície de 

, amb una superfície de 212m² va ser començada a construir entre els anys 

 

i dos absis més petits, que es podrien considerar 

una volta apuntada i el creuer cobert amb una 

 

 

 

 

Al braç esquerre del transsepte 

quatre aigües

 

El cementiri, de 1.712m², va ser inaugurat al 1907 i era l’únic 

quan degut al creixement de la població

municipi. En els últims 10 anys s’ha restaurat adequadament, traient

anterior.

 

Per  el 

historiadors 

profunditzar més en la 

d’acotació que

alguns llibres i, després de fer diverses comprovacions per assegurar

nostres mides eren les correctes. 

 

A més hem volgut donar una 

desmuntar l’

 

 

 
 
 

 

braç esquerre del transsepte s’aixeca la torre d

quatre aigües. 

El cementiri, de 1.712m², va ser inaugurat al 1907 i era l’únic 

degut al creixement de la població es va veure la necessitat de construir un de nou a les

municipi. En els últims 10 anys s’ha restaurat adequadament, traient

anterior.  

Per  el interès que genera aquesta construcció podem trobar varis estudis i llibres de diferents arquitectes 

historiadors que tracten diversos temes relacionats amb l’Església

profunditzar més en la informació trobada, ajuntar diferents temes i sobre tot modificar algunes dades 

d’acotació que no eren del  tot correctes,  ja que ens van sorgir diferències amb les mides que hi havia a 

alguns llibres i, després de fer diverses comprovacions per assegurar

nostres mides eren les correctes.  

A més hem volgut donar una hipòtesi de solució definitiva per arreglar la esquerda que recor

desmuntar l’estructura metàl·lica que hi ha col·locada actualment que actu

 

el campanar de planta rectangular amb coberta

El cementiri, de 1.712m², va ser inaugurat al 1907 i era l’únic cementiri de la població fins a la dècada dels

va veure la necessitat de construir un de nou a les

municipi. En els últims 10 anys s’ha restaurat adequadament, traient-li l’aspecte tètric i d’abandon

interès que genera aquesta construcció podem trobar varis estudis i llibres de diferents arquitectes 

que tracten diversos temes relacionats amb l’Església. Amb el nostre projecte hem volgut 

informació trobada, ajuntar diferents temes i sobre tot modificar algunes dades 

ja que ens van sorgir diferències amb les mides que hi havia a 

alguns llibres i, després de fer diverses comprovacions per assegurar-nos, vam poder corroborar que les 

solució definitiva per arreglar la esquerda que recorre l’absis i poder 

estructura metàl·lica que hi ha col·locada actualment que actua com a reforç. 

5

oberta piramidal a 

cementiri de la població fins a la dècada dels 70 

va veure la necessitat de construir un de nou a les afores del 

i d’abandonament 

interès que genera aquesta construcció podem trobar varis estudis i llibres de diferents arquitectes e 

. Amb el nostre projecte hem volgut 

informació trobada, ajuntar diferents temes i sobre tot modificar algunes dades 

ja que ens van sorgir diferències amb les mides que hi havia a 

nos, vam poder corroborar que les 

re l’absis i poder 
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 1.2- Description of the environment of the buildings
 

The church of Santa Maria de Barberà

Romànica at the town of Barberà del Vallès

   

Fig. 1.2.1 Urbanity plan 

 

The church is bordered on the north-

the cemetery of 1.712m2, on the south

Institute and on the south east  by a ravine 145m tall which gives incredible views of the river Ripoll.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig 1.2.2 Aerial View of 
 
 
 

                                                                       A

Description of the environment of the buildings   

Santa Maria de Barberà and the cemetery La Romànica are in the neighborhood of 

Barberà del Vallès, region of Vallès Occidental. 

It is located in an open field on a plane, just 

over a ravine, the bottom of which

approximately 45 

Ripoll.  

Currently the environment has been re

an integral intervention project of 

Romànica’s neighborhood

managed to maintain

environment of the area respecting the space of 

the church as green space and getting views to 

the river Ripoll that invites you to enjoy the 

landscaping. 

-east by an esplanade where there are a pine forest, 

the south-west by the vast expanse of the Mil·lenari

by a ravine 145m tall which gives incredible views of the river Ripoll.

Fig 1.2.2 Aerial View of Mil.lenari Square  

AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L

are in the neighborhood of La 

located in an open field on a plane, just 

over a ravine, the bottom of which, at 

 meters height from the river 

environment has been rebuilt by 

an integral intervention project of of La 

neighborhood. They have 

maintain and enhance the natural 

environment of the area respecting the space of 

the church as green space and getting views to 

that invites you to enjoy the 

east by an esplanade where there are a pine forest, on the north-west by 

Mil·lenari square and the La Romanica 

by a ravine 145m tall which gives incredible views of the river Ripoll. 

1.3- Barberà del Vallès
 
 
Barberà del Vallès

The town is l

Vallès, 

The town is situated, 

natural region of 

Sec. Thanks to this flat, 

could observe that 

heavy fog in the morning and makes possible the existence of undergrounds rivers.

The current population of the town is over 30.

Vallès Occidental, with a clear division between industrial and urban areas.

At 1985 they celebrated their mille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBE

Barberà del Vallès  

Barberà del Vallès is a municipality of Vallès Occidental

The town is located at 15 minutes from Barcelona

, Montcada i Reixac and Santa Perpètua de Mogoda

The town is situated, geographically, in the middle of 

natural region of Vallès, in a big flat in the central depression of the 

Sec. Thanks to this flat, Barberà enjoys an equal ground without bumps or cost, however, around t

observe that Barberà is located on a river terrace created by the Ripoll river. 

heavy fog in the morning and makes possible the existence of undergrounds rivers.

The current population of the town is over 30.000 persons

Vallès Occidental, with a clear division between industrial and urban areas.

At 1985 they celebrated their millennium, which coincided with 

    Fig. 1.2.3 i 1.2.4 Location

SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

Vallès Occidental of 8,3 Km2 and  an altitude of 146 meters

Barcelona, borders with Sabadell, Badia del Vallès, Cerdanyola del 

Santa Perpètua de Mogoda. 

, in the middle of Serralada Costera Catalana, specifically located in the 

, in a big flat in the central depression of the Serralada between the rivers Ripoll and 

enjoys an equal ground without bumps or cost, however, around t

is located on a river terrace created by the Ripoll river. I cause in during the winter

heavy fog in the morning and makes possible the existence of undergrounds rivers. 

persons. In the industrial area, is one of the main town of the 

Vallès Occidental, with a clear division between industrial and urban areas. 

nnium, which coincided with inaugurate of the town square. 

 

1.2.3 i 1.2.4 Location  

eters.  

Sabadell, Badia del Vallès, Cerdanyola del 

, specifically located in the 

between the rivers Ripoll and 

enjoys an equal ground without bumps or cost, however, around the river you 

I cause in during the winter 

. In the industrial area, is one of the main town of the 
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1.4- Descripció geològica i geotècnica del subsòl d e la base de l’edifici. 
 
Gràcies a l’Ajuntament de Barberà del Vallès hem tingut accés a l’estudi geotècnic que va fer  

l’empresa Geoprojectes SL l’abril de l’any 2007 per determinar l’estabilitat del terreny que actua com 

a base de suport de l’Església. 

“Des del punt de vista geològic, l’Església es troba assentada en territori de la denominada Depressió 

tectònica Terciària del Vallès-Penedès, formada en aquest sector per un substrat de materials de 

sedimentació continental d’edat miocena, composat essencialment per argiles margoses”. 

L’Església es troba situada en una terrassa sobre el riu Ripoll a una alçada d’uns 45 metres respecte 

aquest. Aquesta terrassa està formada per diferents nivells que s’han pogut definir a partir de set 

cales,entre 1,20 i 4 metres de profunditat, i dos sondeigs de 30 i 40 metres de profunditat que s’han  

realitzat al voltant del perímetre de l’Església i determinen les característiques del subsòl. (Fig. 1.4.1) 

Les unitats que ens interessa estudiar són les dues primeres ja que és on es troben els fonaments de 

l’església. 

La primera capa que es troba és una unitat de reblert antròpic on hi ha terres remogudes, runes, 

brossa, restes d’antics paviments, estructures antigues i tombes. Aquests materials tenen un 

comportament molt permeable. La unitat té un gruix desigual que oscil·la entre els 70 centímetres en 

la cala C3 i els 4 metres en la cala C5. Aquest conjunt de materials diferents es poden considerar 

com a no aptes per construir una base de suport ja que són materials incoherents (cohesió=0 

Kg/cm2). Aquest reblert antròpic ocupa una part molt important de l’àmbit investigat de manera 

irregular i atípica.  

A continuació hi ha una unitat lutítica d’aportació sedimentaria. Té uns 5 metres de gruix a una 

profunditat fins a 6 metres per sota el rebliment. Formada per llims argilosos i argiles llimoses de 

color marró amb tonalitats vermelloses. Conté sorra, nòduls, graves i algun còdol de quars, pissarra i 

calcària. Es tracta de materials poc permeables. En quant a les seves propietats geotècniques es 

tracta d’un terreny cohesiu i de consistència dura no col·lapsable. El punt desfavorable és l’existència 

d’alguns nivells de plasticitat elevada i d’humitat superior al límit plàstic. Aquests nivells són 

potencialment expansius i s’han calculat nivells d’inflament fins a 3Kg/cm2. En general se li atribueix 

un comportament geotècnic mig. 

 

Pel que fa a la dinàmica hídrica, el nivell freàtic ha estat detectat a una profunditat d’uns 26 metres. 

Això demostra que no afecta directament als fonaments de l’edifici. El que s’ha de tenir en compte en 

aquest cas són les aigües de les pluges que cal que siguin evacuades cap a la zona del riu. 

Cal destacar que les riuades produïdes l’any 1962 per intenses pluges van provocar una erosió del 

talús i van afectar directament a les capes superficials dels terreny. 

Abans de les riuades del 62, l’Església distava 55 metres del talús i arrel de l’erosió provocada per les 

aigües va quedar reculada als 28 metres actuals. Després de les riuades, va quedar al fons del talús 

una massa de materials esllavissat de la unitat antròpica que ocupen la meitat inferior del total de 

l’alçada del talús i actuen a la vegada de contrafort. 

Si no tenim en compte la massa que fa de contrafort, els càlculs d’estabilitat del talús dóna un factor 

de seguretat F = 0,6 per tant menor a 1. En canvi si s’afegeix al càlcul la massa esllavissada, el factor 

de seguretat augmenta a F>1,5 resultant dins de l’entorn de l’estabilitat. 

 

    

        Figura 1.4.1. Localització de les cales i els sondej os 
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2. HISTORICAL MEMORY: 
 

2.1- Formation of Catalonia  
 
In the early ninth century, the Muslims that had invaded us were forced out of a part of peninsula that extended 

from the Pyrenees to the river Llobregat. This area is historically known as the Old Catalonia and depended on 

the Carolingian Empire. 

 

This area was divided of Al-Andalus by a border fortress known as the Marca Hispanica. This area 

was first divided into counties and the most known was the leadership by the Count of Barcelona, who 

later led the conquest of the territory under Muslim rule. 

 

Between the eleventh and twelfth centuries Muslims were expelled from the rest of the territory, 

known as the New Catalonia. Catalonia was further enlarged with the dynasty union with the Kingdom 

of Aragon in 1137 and the subsequent incorporation of new territories conquered by Muslims as the 

United Kingdom of Valencia and Mallorca. Together they formed the Crown of Aragon. 

 

 

2.2- Feudalism and class society  

 

Feudalism was the social, economic and political development of Europe between the ninth and thirteenth 

centuries. 

Feudalism appeared due to insecurity caused by Muslim attacks. As the king or count couldn’t protect the 

farmers because they didn’t have enough army, the villagers went to the castle or fortress nearest to take 

shelter in them and becoming servants of that Sir. 

 

Feudalism consisted in private appropriation of former officials and public functions of the state and his 

conversion into hereditary taking advantage of the kings weakness by the situation at the time. 

 

Feudalism had like a key elements the feud and vassalage. The feud or lordship used to be a territory more or 

less large owned by the feudal lord, that could be noble or ecclesiastical, and receiving through a pact of 

vassalage. The feud was the subject of agreement between a feudal lord and his vassal and forces vassal to 

pay homage to the lord, swearing allegiance and obligations civilian and military. 

 

 

Lord was the highest authority in his feud, was a judge and collect taxes. In Catalonia, the great nobles offered 

allegiance to count, and also received the allegiance of other nobles less powerful. 

The peasants were serfs of the lord and owed allegiance, had to cultivate the lands of the lord and pay him an 

income. 

 

The Church developed a theory that justified the social organization of feudalism. They explained that in human 

society each part had a function and they were all equally necessary. Therefore established that the noble 

charge to defend them militarily while farmers had to work to provide at nobles and clergy all the food they 

needed. 

 

These different social groups called strata and results in a society estate. The first two groups, clergy and 

nobility were the privileged because they hadn’t to pay taxes, didn’t work, could administer justice and use 

weapons. The farmers were not privileged and were the 98% of the population. These estates came given birth 

and were virtually impossible to access to the privileged from the farmer's condition. 

 

 

 

 

2.3- Historical and social situation of Barbera del Valles. 
 

The area that now occupied Barbera has been inhabited for millenniums. Several sites excavated show the 

existence of prehistoric remains. There is also evidence from the Roman period because all the Vallès was 

very agriculturally exploited and the Via Trajana passed Barberà. 

 

With several invasions suffered in the peninsula the area was virtually uninhabited, becoming a natural border 

between the franks territories and Al-Andalus. 

Between the ninth and tenth centuries began to build a large fortress, the castle of Santa Coloma de Barberà 

with the watchtower Ca n'Altimira, to protect and defend the area. 

 

One of the first mentions of the name dates back to the year 985 in a confirmation text of goods given to the 

monastery of Sant Cugat which confirms the freeholds that owned Barberanus term. 

 

Regarding the origin of the name there are different theories. According to the scholar Augustine Palau could 

be Barberanus came from the name of an important Roman landowner. 

 

At the year 1006, the Count of Barcelona Ramon Borrell and his wife Ermessenda gave his vassal, Viscount 

Guitart, one feud comprising by all the properties of the castle Santa Coloma de Barbera. 

 

At the year 1702, Felipe V appointed Galcerán de Pinós first marquis of Barberá 

 

During the next years there’s not historical document about a change of name of the town until 1920.   
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Between 1920 and 1970, including Francoist period, the town was also known as Santa Maria Barbará.  The 

current name Barbera del Valles was placed after arrival of democracy in full municipal elected by a majority of 

local groups and according to studies in which a municipality was in the territory of Barberà counts. 

 

The area where were Barbera was a strategic place, with an important crossroads and a large area with many 

hydrographic resources by the proximity of Ripoll River and the existence of aquifers, natural springs and wells 

of water which was extracted water for crops and mills. 

 

In the days when church was built, people lived on agriculture and stockbreeding. Also were cultivated cereals, 

vineyards and orchards. The windmills were very important in the economic development of the area. First it 

was a flour mills and with the centuries that were transformed into paper, powder or dyers mills. 

 

In the census of 1359, after the Black Death, the population was about 135 inhabitants, distributed in about 27 

houses. 

 

Now Barberà del Vallès is a city with more than 32.000 inhabitant.  
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3. ROMANESQUE: 
 
3.1 – Historical Pre-Romanesque 

 

Romanesque architecture is preceded by

the northern and southern Europe, and

and typological. 

The new concept of imperial Europe 

of the new West Empire Sacred, favored 

Roman classism and Christianity during

 

Once extinguished the Carolingian Empire

territory. 

The Ottonian dynasty gave a new impetus to the

with a clear verticality. Usually these

and western body or west-werk. 

 

Both artistic trends are considered predecessors of Romanesque, not only by were preceded over time but 

also because form the basis on which it is based.

Many architectural aspects are taken of Roman architecture and will 

such as the basilica with three naves, the transept, the ambulatory, high towers on the western front (west

werk) etc. 

 

The most characteristic features of the construction and pre

- Covers with wooden trusses 

- Segmentation or fragmentation of spaces highlighting the divide into squares.

- Apse in the header 

- Body western or west-werk consisting of two towers at the foot believed that was intended for 

This time power was the political power.

- Church with basilica Early Christian  

- Cloisters in monastery 

 

As for the pre-Romanesque in the Iberian Peninsula

Mozarabic arquitecture. 

 

 

 

                                                                       A

is preceded by a slow process of training with many different

and that's why the Romanesque features a large variety

 implemented by Charlemagne, who was crowned

, favored the emergence of a style called Carolingian

during the ninth century. 

the Carolingian Empire took over the Ottonian dynasty, artistically

new impetus to the Benedictine order. They built high churches and burly fortress 

these churches had three naves that were covered with

trends are considered predecessors of Romanesque, not only by were preceded over time but 

also because form the basis on which it is based. 

Many architectural aspects are taken of Roman architecture and will became characteristic of

the basilica with three naves, the transept, the ambulatory, high towers on the western front (west

The most characteristic features of the construction and pre-Romanesque architecture are listed below:

on or fragmentation of spaces highlighting the divide into squares. 

werk consisting of two towers at the foot believed that was intended for 

power was the political power. 

Early Christian   

in the Iberian Peninsula we have to talk about Visigoth
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many different types that occurred in 

features a large variety formal, functional 

crowned in 800 as the Emperor 

Carolingian art that was inspired on 

artistically restricted at Germanic 

high churches and burly fortress 

covered with wooden, double apse 

trends are considered predecessors of Romanesque, not only by were preceded over time but 

became characteristic of the Romanesque 

the basilica with three naves, the transept, the ambulatory, high towers on the western front (west-

Romanesque architecture are listed below: 

werk consisting of two towers at the foot believed that was intended for time power. 

Visigoth art, Asturian art and 

Visigoth

fact it is semicircular aches that only are

aspect. The upper semicircle is constructed as an arch but slightly banked over one third of the radius

 

 

 

This banked is done by blocks of horizontal bases and not inclined such voussoirs which are merely extensions 

of jambs with the particularity that its intrados is cut in a way that continues the circular form of the arc. The 

opposite sides are vertical, 

peak of the arc there isn’t a 

 

The naves are covered with 

narrow rows. Other areas are covered with wood.

Pillars and columns were used as arches support that often came from Roman buildings and it is common to 

find original Corinthian c

 

The walls are strong and able to withstand the force of the turns. They are formed by large proportions blocks 

and paired without mortar joint. Sometimes 

It is common at the foot of the nave appears a small narthex sometim

the temple.

 

Other characteristics are a very crude architecture 

cross. The spaces are fragmented in 

semicircular normally ended on horseshoe.

The most representative buildings of this period are 

Orense
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Visigoth art:   The most characteristic feature is the use of the horseshoe 

fact it is semicircular aches that only are horseshoe in its formal appearance but not in mechanical or structural 

aspect. The upper semicircle is constructed as an arch but slightly banked over one third of the radius

 

       Fig. 3.1.1. Horseshoe arc

This banked is done by blocks of horizontal bases and not inclined such voussoirs which are merely extensions 

of jambs with the particularity that its intrados is cut in a way that continues the circular form of the arc. The 

opposite sides are vertical, because the intrados and extrados are not parallel. It often has no key, so

peak of the arc there isn’t a voussoir 

The naves are covered with a half semicircular barrel vault made 

narrow rows. Other areas are covered with wood. 

Pillars and columns were used as arches support that often came from Roman buildings and it is common to 

find original Corinthian capitals. 

The walls are strong and able to withstand the force of the turns. They are formed by large proportions blocks 

and paired without mortar joint. Sometimes they used wood staples.

It is common at the foot of the nave appears a small narthex sometim

the temple. 

Other characteristics are a very crude architecture 

cross. The spaces are fragmented in aedicule and small enclosures. The turn most used is 

semicircular normally ended on horseshoe. 

The most representative buildings of this period are 

Orense( Photography 3.1.1), San Juan Bautista (Baños, Palència).
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The most characteristic feature is the use of the horseshoe arch of Roman origin

horseshoe in its formal appearance but not in mechanical or structural 

aspect. The upper semicircle is constructed as an arch but slightly banked over one third of the radius

 

Horseshoe arc  

This banked is done by blocks of horizontal bases and not inclined such voussoirs which are merely extensions 

of jambs with the particularity that its intrados is cut in a way that continues the circular form of the arc. The 

the intrados and extrados are not parallel. It often has no key, so

semicircular barrel vault made of soft stone (soft limestone) arranged in 

Pillars and columns were used as arches support that often came from Roman buildings and it is common to 

The walls are strong and able to withstand the force of the turns. They are formed by large proportions blocks 

used wood staples. 

It is common at the foot of the nave appears a small narthex sometimes also it could be found on the sides of 

Other characteristics are a very crude architecture with small dimensions and usually of central plant or Greek 

and small enclosures. The turn most used is 

The most representative buildings of this period are San Pedro de la Nave (Zamora), Santa Comba de Bande 

, San Juan Bautista (Baños, Palència). 

arch of Roman origin (Fig. 3.1.1). In 

horseshoe in its formal appearance but not in mechanical or structural 

aspect. The upper semicircle is constructed as an arch but slightly banked over one third of the radius impost. 

This banked is done by blocks of horizontal bases and not inclined such voussoirs which are merely extensions 

of jambs with the particularity that its intrados is cut in a way that continues the circular form of the arc. The 

the intrados and extrados are not parallel. It often has no key, so, at the 

of soft stone (soft limestone) arranged in 

Pillars and columns were used as arches support that often came from Roman buildings and it is common to 

The walls are strong and able to withstand the force of the turns. They are formed by large proportions blocks 

be found on the sides of 

small dimensions and usually of central plant or Greek 

and small enclosures. The turn most used is the barrel vault 

Santa Comba de Bande 
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        Photography

 

Asturian Pre-Romanesque: Astur kingdom is facing the Arab invasion of 711. 

the Visigothic style both politically and artistically

This is not a popular architecture but regal, 

always unique and with representative character.

 

You can highlight three periods in the Asturian Pre

Ramirense. 

 

The most representative was ramirense and main features were the use of masonry almost in all constructions, 

very well cut and of considerable dimensions.

Use the semicircular arch banked on the capitals or impost. The building is not anymore covered with wood but 

with barrel vault reinforced with transverse 

 The more representative buildings are 

in Oviedo and Santa Cristina de Lena

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

Photography  3.1.1 Santa Comba de Bande 

: Astur kingdom is facing the Arab invasion of 711. The intention is to continue with 

the Visigothic style both politically and artistically 

This is not a popular architecture but regal, focused on the construction of religious buildings or profane but 

always unique and with representative character. 

You can highlight three periods in the Asturian Pre-Romanesque. Pre-Ramirense, Ramirense and

ramirense and main features were the use of masonry almost in all constructions, 

very well cut and of considerable dimensions. 

Use the semicircular arch banked on the capitals or impost. The building is not anymore covered with wood but 

einforced with transverse arches. 

The more representative buildings are Santa Maria del Naranco (Photography 3.1.

Santa Cristina de Lena in Vega del Rey. 
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The intention is to continue with 

focused on the construction of religious buildings or profane but 

Ramirense, Ramirense and post -

ramirense and main features were the use of masonry almost in all constructions, 

Use the semicircular arch banked on the capitals or impost. The building is not anymore covered with wood but 

Photography 3.1.2) and San Miguel de Lillo 

                             

 

 

Mozarabic architecture

This is 

and the cornices supported with corbels of Arabic roll. As for the rest there are many variations and different 

plants. 

 

San Cebrian de Mazote

Berlanga

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                             

         Photography 3.1.2 Santa Maria del Naranco

Mozarabic architecture: It is architecture of Muslim influence but also early Christian and hispanic

s a Christian architecture built on Muslim territory. The most widespread is the use of the horseshoe arc

and the cornices supported with corbels of Arabic roll. As for the rest there are many variations and different 

 

San Cebrian de Mazote, Santa Maria de Lebeña

Berlanga in Soria or San Quirze Pedret are some of the most features.

   

  

    Photography 3.1.3 Portalada Mossàrab de Santiago Peñalba

 

3.1.2 Santa Maria del Naranco  

of Muslim influence but also early Christian and hispanic

Christian architecture built on Muslim territory. The most widespread is the use of the horseshoe arc

and the cornices supported with corbels of Arabic roll. As for the rest there are many variations and different 

Santa Maria de Lebeña, Santiago Peñalba (Photography 3.1.3)

are some of the most features. 

 

Portalada Mossàrab de Santiago Peñalba  

11

of Muslim influence but also early Christian and hispanic-visigothic. 

Christian architecture built on Muslim territory. The most widespread is the use of the horseshoe arch 

and the cornices supported with corbels of Arabic roll. As for the rest there are many variations and different 

3), San Baudilio 
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3.2. - First Romanesque architecture. 

 

This style begins to appear in the high medieval period in the mid-tenth century but definitely consolidates 

between the XI and XII thanks for the changes in policy, economics and medieval society. 

But it was not until the nineteenth century that it was recognized as a new style, different and original, and not 

just a simple failed attempt to keep Roman architecture. From this moment begins to call Romanesque 

 

Speak of Romanesque architecture is obviously speak about religious architecture as there is a close alliance 

between the religious authority and leads that bring to construction of many ecclesiastical buildings. 

Additionally it was influence by the increasing of pilgrimage and the cult of relics. 

 

In areas of northern Europe, at this time, the Germanic become the heart of European feudalism and talk about 

the first Romanesque architecture with buildings of churches like Maguncia, Magdeburg and Augsburg, called 

Kaiserdome. 

 

In the southern lands, the Romanesque architecture starts at Lombardia. This was a very influential 

architecture in southern France, the Rhine Valley and in Catalonia due to the diffusion make by the master 

stone masons (magistri Comacina) coming from the city of Como who led traveling stonemasons teams 

experts in preparing the stones according to traditional brick. These masons are experts in building vaults. 

 

 

 

3.2.1. – Aspects of construction and architecture . 

In northern Europe, the buildings that were built were high, big and great climbers. As for the plant we normally 

find three naves covered with wooden, double apse and west-werk. 

Inside, the pillars alternate with columns under the arches by stressing square division of the plant that is the 

beginning of the segment that later affect the interior of most of these buildings 

 

In southern Europe, the Lombard architecture has the figure of the master masons. These masters do that the 

builder who worked the stone according to tradition of brick were traveling around the South to convey their 

knowledge. Working with small, flat and rectangular masonry put with mortar 

 

Lombard architecture has like a typical feature the pilasters, the Lombard arches and rows of arches open 

under the cornice of the central apse of the church. Discuss all these aspects in more depth in the description 

section of the Church of this project as it is Lombard style. 

 

 

 

3.3. – Romanesque at Central Catalonia.  

 

Central Catalonia, bordered by Montseny and Montserrat was very strong in the medieval times. It is 

surrounded by the Benedictine monasteries Sant Benet of Bages, Sant Pere de Casseres, Santa Maria de 

l’Estany, Episcopal churches of Terrassa and The Monastery of Sant Cugat. 

Due to the arrival of Lombard masters, Catalonia has a clear influence of this style. Despite this influence, the 

Romanesque in Catalonia had their own style. The Lombard masters worked with brick but in Catalonia was 

used the stone that was in the area. These stones were worked to seem similar to the brick. 

Stonemasons working on gang cutting the stone and many of them made a mark on the block of stone to make 

sure charge the work. It has permitted that we can see the route made for different stonemasons. 

Another characteristic typical of Catalonia was the covering of large spaces with vault. These and others are 

doing the Catalan Romanesque different from other neighboring regions. 

 
 
 
 
 
 

3.3.1. – Aspects of construction and architecture . 

The material most used to build was the stone because it was the material that they had more available. 

Callosos or masonry could be placed in dry or with mortar fang but especially with lime mortar. It is not 

common to find buildings with brick but sometimes, when they could get stone and the economy allow it was 

built with bricks. 

 

The stone walls had to be thick enough to withstand the jostling caused by roofs. Nowadays they are of stone 

instead of wood. It was formed consisting of two leaves (intrados and extrados) and the device well placed. 

The middle zone was filled with filling of stones or even with debris and fang everything joins with lime mortar. 

This filling is called opus emplecton. 

 

The quality of the wall evolves according to the technical capacity of the mason. The pieces of the outer leaves 

were placed in “break gasket” join with lime mortar and only tied in the corners. The sizes are varied but always 

seem to try to get a similar size to the brick. 

 

In the first period were wooden ceilings, especially in areas where there is abundant and easily obtained. The 

covers of the naves are built based on wooden trusses that support beams on which the roof rests. The apse is 

always covered with half stone dome. 
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When ceilings are stone,  in the main nave are usually barrel vaults often reinforced with transverse arches in 

the central nave. The layout of the bond is “plec de llibre” where the stones are cut narrower and level only in 

the intrados. 

 

At laterals naves is more use the fourth barrel or groin vault that distributed the charges at four sides instead of 

only at two. This allow make lighter the counteracts. 

The domes are available only in the cruise and other special areas. 

 

The roof constructions of stone volts complicate the resistance of walls because of his enormous weight and 

horizontal forces that are transmitted. That is why the buttress appears and the columns were replaced for the 

pillar. 

 

As for roofs could be made from plant materials, slabs of stone or slate, tile or lead based. They might have 

over wood or directly on the spandrels of the vaults that were the space between the extrados of the vault 

(curved) and the structure assembled by placing the cover (straight). 

 

The churches were coated both inside and out. Sometimes the interior had decorative paintings were made in 

the apse, naves and vaults. Could be figurative or geometric motif made with the fresco technique. 
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4. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE SANTA MARIA DE BARB ERÂ: 

  

4.1- Memòria descriptiva. 

 

Tots els documents indiquen que l’església va ser construïda entre els anys 1050 i 1099. Aquest nou temple 

fou consagrat sota el pontificat de sant Oleguer, Bisbe de Barcelona entre els anys 1116 a 1137 i dedicat a 

Santa Maria. Fotografies de principis del segle XX ens mostren les variacions exteriors que ha patit l’església 

al llarg de l’últim segle. Tot aquest tema el tractem en profunditat en el punt 5.  

Tots els treballs de restauració i neteja que s’han fet han retornat a l’edifici el seu aspecte original que només 

queda deslluït per un annexa modern que és l’actual sagristia. 

L’any 1997 l’Església va ser reconeguda com a Bé cultural d’interès nacional. 

Al costat oest ens trobem el cementiri, inaugurat l’any 1907. Va ser l’únic de la població fins a la dècada dels 

70 quan es va construir un altre a les afores del nucli urbà. En un principi els enterraments es feien 

directament en el terreny que envolta l’església i de fet s’han trobat restes que ho demostren en intervencions 

arqueològiques fetes a la zona.  

 

 

 

4.2- Memòria constructiva 

 

L’Església de Santa Maria de Barberà no es tracta d’un gran edifici important però té elegància i sobrietat. El 

joc amb els color de les pedres i el bon estat de conservació en que es troba fa que sigui un monument bonic i 

que crida l’atenció del vianant que passa pel seu costat. Ens trobem amb una construcció molt simple però 

completa. Dins la seva sobrietat cal destacar l’ornamentació llombarda que trobem a la capçalera, transsepte i 

campanar amb lesenes i arcuacions cegues. A les tres façanes hi ha sòcols i muntants dels murs a mode de 

decoració.  

 

 

 

Planta 

 

Es tracta d’una església de planta de creu llatina on hi ha un braç més llarg que és la nau principal i en aquest 

cas única i un braç més curt que s’anomena transsepte. La zona on es creuen els dos braços és el creuer. La 

forma de la planta té un significat religiós, no és casual. Era pensada i construïda de manera que la nau 

principal és llarga i representa la part terrenal de la vida on es fa un camí cap al diví i al final s’arriba a la vida 

eterna que és representada per la capçalera. Per tant, caminar per la nau cap a l’altar,  representa el camí que 

fan els fidels fins arribar al cel, la pròpia vida. 

 

La orientació és l’habitual a les esglésies de l’època on la capçalera s’orienta al est o Llevant i els peus al oest 

o Ponent per aprofitar al màxim la llum solar i poder il·luminar i escalfar l’interior ja que d’aquesta manera 

estava exposada a la llum solar el màxim d’hores possible. A més també es tracta d’un simbolisme cristià on la 

llum solar representa la divinitat. En aquest cas no tenim rosassa però és força comuna en esglésies una mica 

més grans on juguen amb vidres de color per crear efectes d’il·luminació. 

         

            Fig. 4.2.1 Planta Santa Maria de Barber à amb eixos  

 

 

Al la capçalera s’hi obren tres absis semicirculars on el central te unes dimensions més grans i s’obre 

encapçalant la nau. Els altres dos són de dimensions molt reduïdes i s’obren en els laterals del transsepte. A 

continuació del absis central fins arribar al transsepte hi ha un arc triomfal. 

Sobre el braç nord del transsepte s’aixeca la torre del campanar de planta rectangular.  

A la façana sud ens trobem un cos rectangular afegit en construcció posterior que és l’actual sagristia.  

Amb la pressa de mides observem que l’amplada de la nau principal es va estretint des de la porta d’entrada 

fina arribar a coincidir amb l’absis central. Això pot ser degut a que es va construir primer la capçalera i 

després, quan va arribar el moment de fer la nau central, es va veure que la capacitat de l’Església havia de 

ser més gran de la prevista i per aquest motiu la nau principal es fa més ample. També podem comprovar que 

hi ha dos eixos a l’església. Un eix a la capçalera i un altre a la nau principal lleugerament inclinat respecte al 

de la capçalera. 

A la figura 4.2.1 es mostra la planta amb els dos eixos i s’ha fet una prolongació en línees discontinues blaves 

marcant l’ample que hauria de tenir la nau si s’hagués construir seguint les dimensions de l’absis. 
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Estructura horitzontal.  

 

El transsepte es cobert amb volta de canó

desplaçar un arc de mig punt al llarg d’un eix longitudinal

cilindre o canó tallat per la meitat.  

La coberta de la nau principal és també

al creuer. La zona del creuer és cobert

principal però en el mateix sentit que aquesta. 

Les primeres voltes de canó es troben en construccions antigues dels Mesopotamis i els Egipcis 

construïen amb adob.  Després els romans ja les van construir amb pedra. Degut a les empentes que una 

volta de canó exerceix tant vertical com transversalment

gruix considerable o en alguns casos construir arcs de reforç anomenats faixons

En el cas de les voltes de canó de l’Església de Santa Maria suposem que 

la resta del mur i descarreguen directament sobre 

estan totes arrebossades amb morter

de construcció però no hi ha noticies d’una reconstrucció

Les cobertes dels tres absis són voltes

L’arc triomfal de mig punt separa el creuer 

  

  

              Fotografia. 4.2.2

 

 

Cobertes  

Hi ha un total de vuit cobertes diferents. 

braç dret del transsepte, el campanar, 
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volta de canó a banda i banda del creuer. La volta de canó és la que es genera al 

al llarg d’un eix longitudinal. El nom prové de la seva forma, ja que és com un 

també volta de canó però lleugerament apuntada o d’ametlla

al creuer. La zona del creuer és coberta per una altre volta de canó a una cota

en el mateix sentit que aquesta.  

troben en construccions antigues dels Mesopotamis i els Egipcis 

Després els romans ja les van construir amb pedra. Degut a les empentes que una 

x tant vertical com transversalment fan que els murs de susten

gruix considerable o en alguns casos construir arcs de reforç anomenats faixons,

de l’Església de Santa Maria suposem que estan

directament sobre aquests sense cap reforç addicional. 

arrebossades amb morter de ciment  i és per aquest motiu que no podem saber del cert el material 

de construcció però no hi ha noticies d’una reconstrucció per tant el supòsit de ser de pedra seria correcte

són voltes de quart d’esfera.  

el creuer de l’absis central. 

 

4.2.2  Cobertes interiors 

Hi ha un total de vuit cobertes diferents. Dues a la nau principal amb alçades diferents, una al creuer,  una al 

del transsepte, el campanar, l’absis central i els dos absis laterals. 
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La volta de canó és la que es genera al 

. El nom prové de la seva forma, ja que és com un 

lleugerament apuntada o d’ametlla que arriba fins 

una cota més baixa que la de la nau 

troben en construccions antigues dels Mesopotamis i els Egipcis i les 

Després els romans ja les van construir amb pedra. Degut a les empentes que una 

fan que els murs de sustentació hagin de ser d’un 

, o contraforts als murs.  

an construïdes amb pedra com 

sense cap reforç addicional. Actualment les voltes 

i és per aquest motiu que no podem saber del cert el material 

per tant el supòsit de ser de pedra seria correcte.  

Dues a la nau principal amb alçades diferents, una al creuer,  una al 

 

 

 

Les cobertes de la nau, creuer  i el transsepte

amb forma cònica

amorterats.

Les diferents alçades entre les cobertes 

construcció. 

A la part superior de les façanes ens trobem el ràfec. A l’absis central el ràfec és fet amb una pedra tosca 

tallada plana i col·locada inclinada

sortit que la resta de carreus de la façana

 

 

 

 

 

Fotografia.

 

Les cobertes de la nau, creuer  i el transsepte són a dues aigües amb teula. Els absis es cobreixen de teules 

forma cònica i el campanar és cobert a quatre aigües amb un recobriment de pedres de riu (còdols) 

amorterats. 

Les diferents alçades entre les cobertes ofereixen una visió curiosa i dó

construcció.  

A la part superior de les façanes ens trobem el ràfec. A l’absis central el ràfec és fet amb una pedra tosca 

tallada plana i col·locada inclinada (F.4.2.4). A les altres façanes 

sortit que la resta de carreus de la façana F.4.2.5). Pel damunt d’aquest ràfec sobresurten les teules.  

              

           Fotografia. 4.2.3  Cobertes exteriors

                        

otografia.  4.2.4  Ràfecs pedra tosca                      

són a dues aigües amb teula. Els absis es cobreixen de teules 

i el campanar és cobert a quatre aigües amb un recobriment de pedres de riu (còdols) 

ofereixen una visió curiosa i dóna l’únic aire una mica complex de la 

A la part superior de les façanes ens trobem el ràfec. A l’absis central el ràfec és fet amb una pedra tosca 

. A les altres façanes és un petit carreu col·locat una

. Pel damunt d’aquest ràfec sobresurten les teules.  

 

Cobertes exteriors   

                        

                    Fotografia. 4.2.5  Ràfecs carreu
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són a dues aigües amb teula. Els absis es cobreixen de teules 

i el campanar és cobert a quatre aigües amb un recobriment de pedres de riu (còdols) 

nic aire una mica complex de la 

A la part superior de les façanes ens trobem el ràfec. A l’absis central el ràfec és fet amb una pedra tosca 

és un petit carreu col·locat una mica més 

. Pel damunt d’aquest ràfec sobresurten les teules.   

 

Ràfecs carreu  
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Façanes 

Totes les façanes de l’església estan fets amb petits carreus quadrats de diferents colors tallats a cop de 

martell i sense polir. Col·locats a trenca

ordenada i pensada però sense mantenir una seqüència lògica.

La façana principal és orientada a oest (F.4.2.6)

d’ornamentació. És on es troba la porta d’entrada i en la part alta hi ha una 

esvelta del mateix gruix que el mur i coronada 

  

  Fotografia. 4.2.6  Façana principal

 

 

La porta d’entrada als peus de la nau principal és

centre dels peus. Per la part exterior

una pedra d’un altre estil que la resta de la façana

rebaixat, un arc en tot el contorn de la porta. Per la part interior hi ha una volta de mig punt que completa el 

gruix del mur a una alçada superior.  

 

La façana sud, a migjorn (F.4.2.7), és tota llisa a excepció d’un 

continuo i constant a tota la part inferior de la façana i que

fins a la coberta amb una amplada de 1,33 m

Al primer terç d’alçada de la façana 

doble esqueixada.  

 

 

 

                                                                       A

Totes les façanes de l’església estan fets amb petits carreus quadrats de diferents colors tallats a cop de 

i sense polir. Col·locats a trencajunt en filades horitzontals i combinant els

ordenada i pensada però sense mantenir una seqüència lògica. 

orientada a oest (F.4.2.6). Es tracta d’una façana molt austera 

s on es troba la porta d’entrada i en la part alta hi ha una única 

coronada amb un arc de mig punt.     

                                                   

Façana principal  

als peus de la nau principal és molt simple. Coronada amb un arc de mig punt

or està emmarcada amb un arc semicircular que defineix el contorn amb 

que la resta de la façana, ben tallada i polida. En aquesta mateixa pe

tot el contorn de la porta. Per la part interior hi ha una volta de mig punt que completa el 

 

és tota llisa a excepció d’un sòcol d’un metre d’alt aproximadament

tota la part inferior de la façana i que, en les dues cantonades

amb una amplada de 1,33 m. 

er terç d’alçada de la façana hi ha dues finestres estretes i altes coronades amb arc de mig punt i de 

AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L

Totes les façanes de l’església estan fets amb petits carreus quadrats de diferents colors tallats a cop de 

junt en filades horitzontals i combinant els diferents tons de manera 

s tracta d’una façana molt austera sense cap mena 

única finestra no gaire gran però 

    

                                                  

oronada amb un arc de mig punt, se situa al 

està emmarcada amb un arc semicircular que defineix el contorn amb 

, ben tallada i polida. En aquesta mateixa pedra trobem, més 

tot el contorn de la porta. Per la part interior hi ha una volta de mig punt que completa el 

d’un metre d’alt aproximadament que és 

en les dues cantonades, puja de manera vertical 

hi ha dues finestres estretes i altes coronades amb arc de mig punt i de 

 

    

 

A la dreta d’aquesta façana surt el braç dret del transsepte 

transsepte

superior per tres arcs cecs. En

escales

 

 

 

Tota la part inferior 

terreny. Les cantonades estan emmarcades per dues bandes verticals d’un metre d’ample que 

gairebé la coberta i s’uneixen entre elles amb una sèrie d’arcs cecs separats al centre per una l

llombarda. A la dreta de la lesena hi ha quatre arcs cecs i a l’esquerra tres. Aquests arcs tenen una petita 

inclinació però no tant pronunciada com les dues aigües de la coberta. També al parament dret trobem una 

petita finestra de forma circular.

Al mur est del transsepte és on s’obre un del absis laterals que ha estat unit al mur directament. 

 

CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBE

  

      Fotografia. 4.2.7  Façana 

A la dreta d’aquesta façana surt el braç dret del transsepte 

transsepte te dues lesenes llombardes ornamentals de poca amplada als extrems 

superior per tres arcs cecs. En mur sud del transsepte

escales de pedra que fan que la façana sigui més baixa per la dreta que per l’esquerra.

   

     Fotografia. 4.2.8  Façana sud del transsepte

la part inferior està resseguida per un sòcol 

terreny. Les cantonades estan emmarcades per dues bandes verticals d’un metre d’ample que 

gairebé la coberta i s’uneixen entre elles amb una sèrie d’arcs cecs separats al centre per una l

llombarda. A la dreta de la lesena hi ha quatre arcs cecs i a l’esquerra tres. Aquests arcs tenen una petita 

inclinació però no tant pronunciada com les dues aigües de la coberta. També al parament dret trobem una 

petita finestra de forma circular. 

l mur est del transsepte és on s’obre un del absis laterals que ha estat unit al mur directament. 

SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

  

Façana sud  

A la dreta d’aquesta façana surt el braç dret del transsepte que alhora te tres façanes. La façana oest

ornamentals de poca amplada als extrems connectades

del transsepte (F.4.2.8)  hi ha un  desnivell del terreny salvat per

que fan que la façana sigui més baixa per la dreta que per l’esquerra. 

 

Façana sud del transsepte  

un sòcol que és d’alçada constant i que acompanya la baixada del 

terreny. Les cantonades estan emmarcades per dues bandes verticals d’un metre d’ample que 

gairebé la coberta i s’uneixen entre elles amb una sèrie d’arcs cecs separats al centre per una l

llombarda. A la dreta de la lesena hi ha quatre arcs cecs i a l’esquerra tres. Aquests arcs tenen una petita 

inclinació però no tant pronunciada com les dues aigües de la coberta. També al parament dret trobem una 

l mur est del transsepte és on s’obre un del absis laterals que ha estat unit al mur directament. 

tres façanes. La façana oest del 

connectades per la part 

del terreny salvat per unes 

que és d’alçada constant i que acompanya la baixada del 

terreny. Les cantonades estan emmarcades per dues bandes verticals d’un metre d’ample que arriben fins 

gairebé la coberta i s’uneixen entre elles amb una sèrie d’arcs cecs separats al centre per una lesena 

llombarda. A la dreta de la lesena hi ha quatre arcs cecs i a l’esquerra tres. Aquests arcs tenen una petita 

inclinació però no tant pronunciada com les dues aigües de la coberta. També al parament dret trobem una 

l mur est del transsepte és on s’obre un del absis laterals que ha estat unit al mur directament.  
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                    Fotografia.

 

Els tres absis semicirculars formen el conjunt de la capçalera

de l’edifici. Tots tres estan resseguits per un sòcol a mode de base fet amb una pedra del mateix tipus que les 

façanes però una mica mes gran 

dimensions i tenen una decoració senzilla que es tracta de dues lesenes d’uns 25 centímetres d’ample qu

van des del petit sòcol fins al ràfec de la coberta i que s’uneixen entre elles per la part superior per una sèrie 

de sis arcs cecs disposats en horitzontal. Al centre de

a cada un d’ells. Es tracta d’unes finestres de doble esqueixada amb l’ampit pla i 

punt. La de l’absis de la dreta és més estreta que la de l’esquerra. 

En el centre de la capçalera trobem l’

superior. En les dues interseccions amb els absis laterals té

pugen fins a sobrepassar la coberta dels absis laterals i

de la coberta. Per tant, els absis laterals estan sobreposats a l’absis central i tapen 

lesena. A part de les dues lesenes laterals, en té dues 

l’absis en tres blocs. Cada un d’aquests blocs està coronat per una filera horitzontal de t

cecs de l’absis central són una mica més grans que els dels absis laterals. 

estreta i d’ampit pla que queda més alta que la dels absis laterals. Tot el contorn 

emmarcat en un tipus de pedra diferent i coronada amb un arc de mig punt. 

 

El braç nord del transsepte és on arrenca la torre del

planta rectangular amb pocs detalls ornamentals que segueix l’estil general de l’Església. 

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

 

otografia.  4.2.9  Capçalera  

formen el conjunt de la capçalera (F. 4.2.9). Possiblement 

Tots tres estan resseguits per un sòcol a mode de base fet amb una pedra del mateix tipus que les 

 i que sobresurt uns 25 centímetres. Els absis laterals són de petites 

una decoració senzilla que es tracta de dues lesenes d’uns 25 centímetres d’ample qu

l ràfec de la coberta i que s’uneixen entre elles per la part superior per una sèrie 

disposats en horitzontal. Al centre dels absis laterals hi ha situada

unes finestres de doble esqueixada amb l’ampit pla i 

més estreta que la de l’esquerra.  

la capçalera trobem l’absis central, de dimensions més grans que els laterals i una alçada 

En les dues interseccions amb els absis laterals té unes lesenes d’uns 25 centímetres d’ample que 

pugen fins a sobrepassar la coberta dels absis laterals i en aquest punt es fan més amples fins arribar al ràfec 

els absis laterals estan sobreposats a l’absis central i tapen 

A part de les dues lesenes laterals, en té dues  més d’uns 25 centímetres d

en tres blocs. Cada un d’aquests blocs està coronat per una filera horitzontal de t

absis central són una mica més grans que els dels absis laterals. En el tram central hi ha una finestra 

reta i d’ampit pla que queda més alta que la dels absis laterals. Tot el contorn 

marcat en un tipus de pedra diferent i coronada amb un arc de mig punt.  

arrenca la torre del campanar (F.4.2.10 i 4.2.11)

rectangular amb pocs detalls ornamentals que segueix l’estil general de l’Església. 

ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

. Possiblement l’element més rellevant 

Tots tres estan resseguits per un sòcol a mode de base fet amb una pedra del mateix tipus que les 

Els absis laterals són de petites 

una decoració senzilla que es tracta de dues lesenes d’uns 25 centímetres d’ample que 

l ràfec de la coberta i que s’uneixen entre elles per la part superior per una sèrie 

ls absis laterals hi ha situada, a mitja alçada, una finestra 

unes finestres de doble esqueixada amb l’ampit pla i coronada amb arcs de mig 

absis central, de dimensions més grans que els laterals i una alçada 

unes lesenes d’uns 25 centímetres d’ample que 

en aquest punt es fan més amples fins arribar al ràfec 

els absis laterals estan sobreposats a l’absis central i tapen la meitat de l’amplada de la 

més d’uns 25 centímetres d’amplada i que divideix 

en tres blocs. Cada un d’aquests blocs està coronat per una filera horitzontal de tres arcs cecs. Els arcs 

En el tram central hi ha una finestra 

reta i d’ampit pla que queda més alta que la dels absis laterals. Tot el contorn de la finestra queda rebaixat i 

(F.4.2.10 i 4.2.11). Es tracta d’una torre de 

rectangular amb pocs detalls ornamentals que segueix l’estil general de l’Església. Les cares nord i sud 

són les amples

dents d

decoracions. 

 

 

  

 

La part inferior té

metre d’amplada que s’uneixen sota el fris de dents de serra per sis arcs cecs dividits en dos grups de tres per 

una lesena central de 28 centímetres d’ample. Tot emmarcat per un sòcol 

inferior, la de la cara oest te dues bandes laterals verticals que pugen fins el fris de dents 

dreta té

cegues. Igual que la part inferior de la cara nord també trobem un sòcol inferior. 

A partir del fris de dents de serra comença un altre pis del campanar, aquest ja

Per accedir a aquest campanar s’ha de fer per 

cobertes de la sagristia i 

ornamentació de la cara 

part superior p

columna circular amb un capitell trapezoïdal llis

superior es troba una finestra alta i e

Les cares nord i sud superior també són iguals entre elles.

 

 

són les amples del rectangle i la est i oest les estretes. 

dents de serra que dona tota la volta al perímetre de la torre i que 

decoracions.  

        

    Fotografies. 4.2.10 i 4.2.11

La part inferior té la cara est totalment llisa i és on s’obre l’

metre d’amplada que s’uneixen sota el fris de dents de serra per sis arcs cecs dividits en dos grups de tres per 

una lesena central de 28 centímetres d’ample. Tot emmarcat per un sòcol 

inferior, la de la cara oest te dues bandes laterals verticals que pugen fins el fris de dents 

dreta té una amplada de 30 centímetres i la de l’esquerra de 65 centímetres coronades per dues arcuacions 

ues. Igual que la part inferior de la cara nord també trobem un sòcol inferior. 

A partir del fris de dents de serra comença un altre pis del campanar, aquest ja

Per accedir a aquest campanar s’ha de fer per la finestra que 

cobertes de la sagristia i per una escala construïda sobre les vessants de

ornamentació de la cara est i oest superior són iguals, tenen una banda central rebaixada i delimitada 

part superior per una doble finestra geminada que està formada per dos arcs de mig punt separats per una 

columna circular amb un capitell trapezoïdal llis

superior es troba una finestra alta i estreta coronada per un arc de mig punt. 

es cares nord i sud superior també són iguals entre elles.

i oest les estretes. Coincidint amb l’alçada del transsepte trobem un fris de 

l perímetre de la torre i que la separa en dues parts de diferents 

 

4.2.10 i 4.2.11  Torre del campanar  

i és on s’obre l’absis dret. La de la cara nord la té dues bandes 

metre d’amplada que s’uneixen sota el fris de dents de serra per sis arcs cecs dividits en dos grups de tres per 

una lesena central de 28 centímetres d’ample. Tot emmarcat per un sòcol inferior. Per acabar amb la part 

inferior, la de la cara oest te dues bandes laterals verticals que pugen fins el fris de dents de serra, la de la 

una amplada de 30 centímetres i la de l’esquerra de 65 centímetres coronades per dues arcuacions 

ues. Igual que la part inferior de la cara nord també trobem un sòcol inferior.  

A partir del fris de dents de serra comença un altre pis del campanar, aquest ja, sobre l’alçada del transsepte. 

finestra que hi ha a la cara sud després d’haver pujat per les 

per una escala construïda sobre les vessants de la coberta del creuer. 

són iguals, tenen una banda central rebaixada i delimitada 

er una doble finestra geminada que està formada per dos arcs de mig punt separats per una 

columna circular amb un capitell trapezoïdal llis (F. 4.2.13). Aproximadament a la meitat d’aquesta part 

streta coronada per un arc de mig punt.  

es cares nord i sud superior també són iguals entre elles. 

17

trobem un fris de 

separa en dues parts de diferents 

dues bandes d’un 

metre d’amplada que s’uneixen sota el fris de dents de serra per sis arcs cecs dividits en dos grups de tres per 

inferior. Per acabar amb la part 

de serra, la de la 

una amplada de 30 centímetres i la de l’esquerra de 65 centímetres coronades per dues arcuacions 

sobre l’alçada del transsepte. 

hi ha a la cara sud després d’haver pujat per les 

la coberta del creuer. La 

són iguals, tenen una banda central rebaixada i delimitada per la 

er una doble finestra geminada que està formada per dos arcs de mig punt separats per una 

. Aproximadament a la meitat d’aquesta part 
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5. ESTUDI DELS CANVIS SOFERTS

 

5.1- Fases de construcció i modificacions

 

L’Església va ser construïda entre els anys 1050 i 1090, de fet h

destinades a l’obra de l’església. Una l’any 1067 i l’altre l’any 1074

del Vallès). 

Estudis arqueològics que s’han fet de 

construir sobre les restes d’una d’anterior de l’època Romànica o Visigòtica

fonaments. 

 

Si analitzem les dimensions de la planta de l’Església podem arribar a la conclusió que la capçalera va ser la 

primera fase de construcció. Aquesta hipòtesi es fa a partir d’analitzar i observar les

capçalera en proporció a la nau principal.

Lo habitual era que el diàmetre del absis central coincidís amb l’ample de la nau central. En el cas de Santa 

Maria de Barberà ens trobem una amplada de la nau superior a la de l’

acabada de construir la capçalera, possiblement havia augmentat la població i feia que la planta planejada 

inicialment fos insuficient per acollir a tothom.

 

L’exterior:  

L’aspecte exterior esvelt i elegant de l’

que es va construir fins als segles XVI i XVII quan s’hi van afegir diverses construccions que van quedar 

adossades a l’església. Aquestes construccions van ser la casa rectoral, rectoria,  dues capelles late

suposadament barroques  i un comunidor construït sobre la façana principal.  

          

   Fotografies 5.1.

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

S PEL CONJUNT AL LLARG DEL TEMPS  

i modificacions  que ha sofert l’església.  

ser construïda entre els anys 1050 i 1090, de fet hi ha noticies documentals de dues deixes 

destinades a l’obra de l’església. Una l’any 1067 i l’altre l’any 1074 (Llibre Lily Arad, Santa Maria de Barberà 

arqueològics que s’han fet de l’emplaçament on es troba donen a entendre que l’Església es va 

construir sobre les restes d’una d’anterior de l’època Romànica o Visigòtica ja que s’han trobat restes

Si analitzem les dimensions de la planta de l’Església podem arribar a la conclusió que la capçalera va ser la 

Aquesta hipòtesi es fa a partir d’analitzar i observar les

cipal. 

que el diàmetre del absis central coincidís amb l’ample de la nau central. En el cas de Santa 

a amplada de la nau superior a la de l’absis. Això porta a pensar que,  un cop 

era, possiblement havia augmentat la població i feia que la planta planejada 

inicialment fos insuficient per acollir a tothom. 

L’aspecte exterior esvelt i elegant de l’Església de Santa Maria gairebé no va patir canvis des del segle XI en 

que es va construir fins als segles XVI i XVII quan s’hi van afegir diverses construccions que van quedar 

adossades a l’església. Aquestes construccions van ser la casa rectoral, rectoria,  dues capelles late

suposadament barroques  i un comunidor construït sobre la façana principal.   

5.1.1 i 5.1.2 de principis del s.XX  

ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

 

i ha noticies documentals de dues deixes 

Llibre Lily Arad, Santa Maria de Barberà 

emplaçament on es troba donen a entendre que l’Església es va 

ja que s’han trobat restes de 

Si analitzem les dimensions de la planta de l’Església podem arribar a la conclusió que la capçalera va ser la 

Aquesta hipòtesi es fa a partir d’analitzar i observar les dimensions que te la 

que el diàmetre del absis central coincidís amb l’ample de la nau central. En el cas de Santa 

absis. Això porta a pensar que,  un cop 

era, possiblement havia augmentat la població i feia que la planta planejada 

gairebé no va patir canvis des del segle XI en 

que es va construir fins als segles XVI i XVII quan s’hi van afegir diverses construccions que van quedar 

adossades a l’església. Aquestes construccions van ser la casa rectoral, rectoria,  dues capelles laterals 

 

 

Revisant les fotografies 

observar les construcció de les capelles adossades als dos costats de la nau, la rectoria adossada al mur nord 

de la nau i a continuació la residencia del capellà.  En aquestes fotografies també veiem l’antic cementiri.

                        

 

 

Un document del Arquitecte Jerónimo Martorell del 1930 

que necessita l’Església, entre elles el desmuntatge del comunidor, arreglar la part de teula

afectada i la col·locació de voreres als murs dels absis per allunyar les aigües. La fotografia 

l’any 1932 ens confirma que es va treure el comunidor i per tant la reforma es va executar.  En aquesta 

fotografia també podem veur

doble, 

 

Revisant les fotografies 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 del Arxiu històric de Sabadell 

observar les construcció de les capelles adossades als dos costats de la nau, la rectoria adossada al mur nord 

de la nau i a continuació la residencia del capellà.  En aquestes fotografies també veiem l’antic cementiri.

                        

            Fotografia 5.1. 3

Un document del Arquitecte Jerónimo Martorell del 1930 

que necessita l’Església, entre elles el desmuntatge del comunidor, arreglar la part de teula

afectada i la col·locació de voreres als murs dels absis per allunyar les aigües. La fotografia 

l’any 1932 ens confirma que es va treure el comunidor i per tant la reforma es va executar.  En aquesta 

fotografia també podem veure que es canvia la finestra de la façana principal que era quadrada i es fa una de 

 geminada i amb un mainell central. 

Fotografia 5.1.4. Rectoria i casa rectoral adossades

del Arxiu històric de Sabadell presses a principis del s.XX  

observar les construcció de les capelles adossades als dos costats de la nau, la rectoria adossada al mur nord 

de la nau i a continuació la residencia del capellà.  En aquestes fotografies també veiem l’antic cementiri.

 

3 de principis del s.XX  

Un document del Arquitecte Jerónimo Martorell del 1930 (doc.3  annex 1) fa referència a una sèrie de reformes 

que necessita l’Església, entre elles el desmuntatge del comunidor, arreglar la part de teula

afectada i la col·locació de voreres als murs dels absis per allunyar les aigües. La fotografia 

l’any 1932 ens confirma que es va treure el comunidor i per tant la reforma es va executar.  En aquesta 

e que es canvia la finestra de la façana principal que era quadrada i es fa una de 

       
i casa rectoral adossades  al mur nord l’any 1932  
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presses a principis del s.XX  es poden 

observar les construcció de les capelles adossades als dos costats de la nau, la rectoria adossada al mur nord 

de la nau i a continuació la residencia del capellà.  En aquestes fotografies també veiem l’antic cementiri. 

fa referència a una sèrie de reformes 

que necessita l’Església, entre elles el desmuntatge del comunidor, arreglar la part de teulada que queda 

afectada i la col·locació de voreres als murs dels absis per allunyar les aigües. La fotografia 5.1.4 datada de 

l’any 1932 ens confirma que es va treure el comunidor i per tant la reforma es va executar.  En aquesta 

e que es canvia la finestra de la façana principal que era quadrada i es fa una de 
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Tant a la fotografia 5.1.2 com a la 5.1.

que l’actual. Aquest tema el tractem més endavant.

 

L’interior: 

L’interior ha patit variacions considerables al llarg dels anys. Analitzant les fotografies 

trobem els següents canvis.  

Inicialment hi havia un retaule que cobria l’absis, Als arcs i a les voltes hi havia un estuc que imitava una 

fàbrica de carreus. Sobre la porta principal (fotografia 

      Fotografies 5.1.

 

Al 1919 es retira el retaule ( fotografia 

descobreixen les pintures.  

El 19 de Juliol de 1936, durant la Guerra Civil Espanyola, l’Església pateix un ass

annex 1). Es roben valuosos objectes de culte

malmès. Igualment  la casa rectoral, també afectada per l’incendi, 

es repica tot l’arrebossat que cobreix les voltes i els arcs que ha quedat cremat 

perd la decoració de carreus pintats. El 15 d’abril de 1941

pessetes de la venta d’un altar per a fer 

L’any 1941, el Sr. Lluis Mas, President de la Acadèmia de Belles Arts i del Museu de Sabadell proposa 

eliminar les restes de la casa rectoral adossada a l’

A les fotografies 5.1.8 i 5.1.9 es pot comparar com era l'aspecte de la c

de 1936. 

 

 

                                                                       A

5.1.4 es pot veure que  el terreny de la façana nord és com un metre més alt 

que l’actual. Aquest tema el tractem més endavant. 

L’interior ha patit variacions considerables al llarg dels anys. Analitzant les fotografies 

Inicialment hi havia un retaule que cobria l’absis, Als arcs i a les voltes hi havia un estuc que imitava una 

fàbrica de carreus. Sobre la porta principal (fotografia 5.1.7) es trobava un cor.  

5.1.5 i 5.1.6 de principis del s.XX  

Al 1919 es retira el retaule ( fotografia 5.1.10) que cobreix l’absis i el cor provisional. Darrera el retaule es 

El 19 de Juliol de 1936, durant la Guerra Civil Espanyola, l’Església pateix un ass

Es roben valuosos objectes de culte i, com a conseqüència del incendi

malmès. Igualment  la casa rectoral, també afectada per l’incendi, queda pràcticament en runes. Per aquest fet 

a tot l’arrebossat que cobreix les voltes i els arcs que ha quedat cremat 

la decoració de carreus pintats. El 15 d’abril de 1941 el rector demana al Bisbat 

pessetes de la venta d’un altar per a fer una reparació de l’Església (Doc.5 annex 1)

L’any 1941, el Sr. Lluis Mas, President de la Acadèmia de Belles Arts i del Museu de Sabadell proposa 

de la casa rectoral adossada a l’absis i al campanar. (Doc.6 annex 1)

9 es pot comparar com era l'aspecte de la casa rectoral abans i després de

AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L

pot veure que  el terreny de la façana nord és com un metre més alt 

L’interior ha patit variacions considerables al llarg dels anys. Analitzant les fotografies 5.1.5, 5.1.6 i 5.1.7 

Inicialment hi havia un retaule que cobria l’absis, Als arcs i a les voltes hi havia un estuc que imitava una 

 

10) que cobreix l’absis i el cor provisional. Darrera el retaule es 

El 19 de Juliol de 1936, durant la Guerra Civil Espanyola, l’Església pateix un assetjament i és cremada  (doc.4  

com a conseqüència del incendi, l’interior queda bastant 

queda pràcticament en runes. Per aquest fet 

a tot l’arrebossat que cobreix les voltes i els arcs que ha quedat cremat (Doc.5 annex 1) i per tant es 

el rector demana al Bisbat que li cedeixin 1300 

(Doc.5 annex 1).  

L’any 1941, el Sr. Lluis Mas, President de la Acadèmia de Belles Arts i del Museu de Sabadell proposa 

(Doc.6 annex 1) 

asa rectoral abans i després del incendi 

                                   
 

   

            
          F.5.1.8. Casa rectoral abans incendi 1936          

 

 

L’any 1941 es demana la rehabilitació de l’Església  i la seva decoració al director de l’Acadèmia de Belles Arts 

de Madrid.  

pessetes 

proposta que va 

CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBE

                                      
                     Fotografies 5.1. 7 de principis del s.XX

                            
F.5.1.8. Casa rectoral abans incendi 1936          

               

L’any 1941 es demana la rehabilitació de l’Església  i la seva decoració al director de l’Acadèmia de Belles Arts 

de Madrid.  Es publica al BOE nº 131 en 10 de maig de 1948

pessetes per la rehabilitació (Doc.9 annex 1)  i amb una carta el 6 d’octubre 

proposta que va permetre començar la rehabilitació

SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

 
7 de principis del s.XX   

                       
F.5.1.8. Casa rectoral abans incendi 1936                     F.5.1.9. Casa rectoral després incendi 1936

L’any 1941 es demana la rehabilitació de l’Església  i la seva decoració al director de l’Acadèmia de Belles Arts 

al BOE nº 131 en 10 de maig de 1948 l’acceptació d’una subvenció de 117.191,25 

i amb una carta el 6 d’octubre (Doc.7 annex 1)

la rehabilitació uns mesos mes tard (Doc.8 annex 1).  

 
F.5.1.9. Casa rectoral després incendi 1936  

L’any 1941 es demana la rehabilitació de l’Església  i la seva decoració al director de l’Acadèmia de Belles Arts 

una subvenció de 117.191,25 

(Doc.7 annex 1) es confirma la 
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Aquests treballs van portar a terme l’enderroc de tots els edificis annexats i la restauració dels murs amb la 

finalitat d’embellir l’exterior i deixar els voltants ben urbanitzats. Per tant s’enderroq

i la casa rectoral (Doc.8 annex 1). Es refà de nou la finestra de la façana principal 

estreta, coronada amb un arc de mig punt i de doble esqueixada. Es repica tots els paraments interiors i 

exteriors per deixar-los amb el seu aspecte original

També en aquesta reforma es fa el rebaix d’un metre aproximat de terreny de la façana nord. 

 

   
            Fotografia 5.1.10  
    després de l incendi. 1944
 

Hi ha constància que al 1583 ja hi havia al costat de l’església una sagrera, de la qual perdurà fins a 

començaments dels segle XX una renglera de cases, algunes de les quals encara lluïen finestrals gòtics. La 

sagrera era un espai en un radi de 30 passes al vol

l’extorsió feudals.  En aquest espai es gaudia d’una certa protecció on no es podia dur a terme cap acte de 

violència ja que era penat amb l’excomunió.

 

 

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

Aquests treballs van portar a terme l’enderroc de tots els edificis annexats i la restauració dels murs amb la 

finalitat d’embellir l’exterior i deixar els voltants ben urbanitzats. Per tant s’enderroq

. Es refà de nou la finestra de la façana principal 

estreta, coronada amb un arc de mig punt i de doble esqueixada. Es repica tots els paraments interiors i 

el seu aspecte original.  

També en aquesta reforma es fa el rebaix d’un metre aproximat de terreny de la façana nord. 

 
Fotografia 5.1.10  Interior sense retaule  

després de l incendi. 1944               

l 1583 ja hi havia al costat de l’església una sagrera, de la qual perdurà fins a 

començaments dels segle XX una renglera de cases, algunes de les quals encara lluïen finestrals gòtics. La 

sagrera era un espai en un radi de 30 passes al voltant de l’Església on es garantia el dret sagrari i protegit de 

l’extorsió feudals.  En aquest espai es gaudia d’una certa protecció on no es podia dur a terme cap acte de 

’excomunió. 

ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

Aquests treballs van portar a terme l’enderroc de tots els edificis annexats i la restauració dels murs amb la 

finalitat d’embellir l’exterior i deixar els voltants ben urbanitzats. Per tant s’enderroquen les capelles annexades 

. Es refà de nou la finestra de la façana principal contruint l’actual finestra 

estreta, coronada amb un arc de mig punt i de doble esqueixada. Es repica tots els paraments interiors i 

També en aquesta reforma es fa el rebaix d’un metre aproximat de terreny de la façana nord.  

l 1583 ja hi havia al costat de l’església una sagrera, de la qual perdurà fins a 

començaments dels segle XX una renglera de cases, algunes de les quals encara lluïen finestrals gòtics. La 

tant de l’Església on es garantia el dret sagrari i protegit de 

l’extorsió feudals.  En aquest espai es gaudia d’una certa protecció on no es podia dur a terme cap acte de 

Fotografia 
l’envoltaven anys 50
 

 A partir de 1959, any en que es portà a terme la segregació del barri de La Creu de Barberà i la seva annexió 

a Sabadell, l’església romànica és la que marca el límit nord amb el municipi de Barberà amb Sabadell. 

de l’Edat Mitjana l’església romànica

(fotografia 

 

L’església havia estat acompanyada des de temps immemorables d’una masia, Can Tintorer. Entr

1962 i 1970 és enderrocada. En el seu emplaçament es va construir l’IES La Romànica.

 

Al 1966 va fer

aiguats oc

 

Al 1981 es demana una altre subvenció per restaurar l’església. 

 

Des de 1984 s’inicien les obres d’urbanització de l’entorn. Un cop acabades, envoltant l’església es troba la 

plaça del Mil·lenari.

 

Fotografia 5.1.11 L’església romànica i al costat la masia de Can Tin torer, el cementiri nou i els camps que 
l’envoltaven anys 50  

A partir de 1959, any en que es portà a terme la segregació del barri de La Creu de Barberà i la seva annexió 

a Sabadell, l’església romànica és la que marca el límit nord amb el municipi de Barberà amb Sabadell. 

de l’Edat Mitjana l’església romànica de Santa Maria havia estat envoltada de masies, camps i vinyes 

(fotografia 5.1.11), però actualment es troba dins del barri que porta el seu nom, “La Romànica”. 

L’església havia estat acompanyada des de temps immemorables d’una masia, Can Tintorer. Entr

1962 i 1970 és enderrocada. En el seu emplaçament es va construir l’IES La Romànica.

966 va fer-se una nova restauració per solucionar 

aiguats ocorreguts l’any 1962 i a la manca de ventilació

Al 1981 es demana una altre subvenció per restaurar l’església. 

Des de 1984 s’inicien les obres d’urbanització de l’entorn. Un cop acabades, envoltant l’església es troba la 

plaça del Mil·lenari. 

CEMENTIRI NOU 

ESGLÉSIA “LA ROMÀNICA

L’església romànica i al costat la masia de Can Tin torer, el cementiri nou i els camps que 

A partir de 1959, any en que es portà a terme la segregació del barri de La Creu de Barberà i la seva annexió 

a Sabadell, l’església romànica és la que marca el límit nord amb el municipi de Barberà amb Sabadell. 

de Santa Maria havia estat envoltada de masies, camps i vinyes 

11), però actualment es troba dins del barri que porta el seu nom, “La Romànica”. 

L’església havia estat acompanyada des de temps immemorables d’una masia, Can Tintorer. Entr

1962 i 1970 és enderrocada. En el seu emplaçament es va construir l’IES La Romànica. 

solucionar  un procés de calcinació en els frescs degut als grans 

ilació (Doc.9 annex 1).  

Al 1981 es demana una altre subvenció per restaurar l’església.  

Des de 1984 s’inicien les obres d’urbanització de l’entorn. Un cop acabades, envoltant l’església es troba la 

CAN TINTORER 

ROMÀNICA 
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L’església romànica i al costat la masia de Can Tin torer, el cementiri nou i els camps que 

A partir de 1959, any en que es portà a terme la segregació del barri de La Creu de Barberà i la seva annexió 

a Sabadell, l’església romànica és la que marca el límit nord amb el municipi de Barberà amb Sabadell.  Des 

de Santa Maria havia estat envoltada de masies, camps i vinyes 

11), però actualment es troba dins del barri que porta el seu nom, “La Romànica”.  

L’església havia estat acompanyada des de temps immemorables d’una masia, Can Tintorer. Entre els anys 

un procés de calcinació en els frescs degut als grans 

Des de 1984 s’inicien les obres d’urbanització de l’entorn. Un cop acabades, envoltant l’església es troba la 
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              Fotografia 5.1. 12. Fotografia aèria

 

D’ençà del 2.007 s'ha iniciat un procés d'estudi i anàlisi del monument mirant una possible restauració general 

que ha començat amb una minuciosa intervenció dels arqueòlegs en punts del seu perímetre exterior així com 

amb l'elaboració en procés d'un informe geològic.

la Generalitat de Catalunya es va realitzar un estudi per solucionar els problemes estructurals que presenta 

l’Església i segons uns càlculs efectuats per 

de reforç a l’absis. 
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12. Fotografia aèria  any 2007  

D’ençà del 2.007 s'ha iniciat un procés d'estudi i anàlisi del monument mirant una possible restauració general 

que ha començat amb una minuciosa intervenció dels arqueòlegs en punts del seu perímetre exterior així com 

elaboració en procés d'un informe geològic. Després, amb una subvenció del Departament de Cultura de 

es va realitzar un estudi per solucionar els problemes estructurals que presenta 

l’Església i segons uns càlculs efectuats per l’arquitecte Eduard Simó es va col·locar una estructura met
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D’ençà del 2.007 s'ha iniciat un procés d'estudi i anàlisi del monument mirant una possible restauració general 

que ha començat amb una minuciosa intervenció dels arqueòlegs en punts del seu perímetre exterior així com 

nció del Departament de Cultura de 

es va realitzar un estudi per solucionar els problemes estructurals que presenta 

l’arquitecte Eduard Simó es va col·locar una estructura metàl·lica 
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     Fotografia 5.1.13. Plànol hipòtesis situació d’edi

 

Rectoria

Sagristia 

Capella 

Barroca Capella 

Barroca 

Capella 

Barroca 
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situació d’edi ficacions enderrocades.  

Casa Rectoral Rectoria 
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Segons totes les dades mencionades

l’edifici.  

Com mostra la Figura 5.1.1, en una primera fase 

segona fase es va construir la nau principal

Fig

Situem una tercera fase entre els segles XV i XVII. Durant aquesta època 

una sèrie de construccions. (Fig 5.1.2

Fig

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

mencionades en el punt anterior, adjuntem els plànols de la hipòtesi evolutiva de 

en una primera fase va ser construioda la capçalera i posteriorment en una 

la nau principal. 

Fig 5.1.1. Hipòtesi de les fases 1 i 2. 

 

Situem una tercera fase entre els segles XV i XVII. Durant aquesta època es van a

(Fig 5.1.2) 

Fig 5.1.2. Hipòtesi de les fases 1, 2 i 3. 

ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

en el punt anterior, adjuntem els plànols de la hipòtesi evolutiva de 

la capçalera i posteriorment en una 

 

van anar adossant a l’esglesia 

 

Finalment

finalitat de  retornar a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment una quarta fase on, després de la Guerra Civil, es van enderrocar els edificis annexats amb la 

finalitat de  retornar a l’edifici el seu aspecte original. Aquesta és la f

Fig 5.1.

una quarta fase on, després de la Guerra Civil, es van enderrocar els edificis annexats amb la 

el seu aspecte original. Aquesta és la fisonomia que avui presenta

5.1.3. Estat actual 

25

una quarta fase on, després de la Guerra Civil, es van enderrocar els edificis annexats amb la 

que avui presenta (Fig 5.1.3).  
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AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO

 

6. ESTUDI DELS MATERIALS EMPRATS I 

 

6.1 - Identificació dels materials emprats en cadascuna d e les construccions.

 

ELS MURS:  

 

L’edifici fou construït amb blocs de pedra de diferents tipus (F. 6.1.1 i 6.1.2), enc

destaquen són la pedra sorrenca, la pedra calcària y la pedra tosca. De dimensions generalment mitjanes però 

variades, tirant a petites, que foren desbastades a cops de martell, i col·locades en forma de carreus quadrats 

a manera de llambordes, ordenades

constitueixen un aparell a trencajunt de mitja peça

algun dels murs exteriors encara es conserva l’encintat original que era una tècnica també molt emprada

època. Aquest aparell figura vist en tota la superfície dels murs de l’edifici, encara que interiorment només fins 

a l’arrencada de les voltes. A partir d’aquest

les superfícies de la coberta. És de suposar que sota aquest arrebossat hi ha també un aparell de pedra, bé 

que de dimensions més reduïdes que les dels murs. Uns blocs més grossos i, per tant, més resistents han 

estat emprats en la construcció dels grans arcs. La uniformitat d’ap

que tingui un aire auster i rústic, ple de serietat i 
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6. ESTUDI DELS MATERIALS EMPRATS I ELS METODES DE CONSTRUCCIÓ DE L’ÈPOCA

Identificació dels materials emprats en cadascuna d e les construccions.

L’edifici fou construït amb blocs de pedra de diferents tipus (F. 6.1.1 i 6.1.2), enc

a sorrenca, la pedra calcària y la pedra tosca. De dimensions generalment mitjanes però 

variades, tirant a petites, que foren desbastades a cops de martell, i col·locades en forma de carreus quadrats 

ades en fileres horitzontals, ben disposades, uniformes i paral·leles, que 

constitueixen un aparell a trencajunt de mitja peça. Com és habitual en les construccions romàniques, en 

algun dels murs exteriors encara es conserva l’encintat original que era una tècnica també molt emprada

en tota la superfície dels murs de l’edifici, encara que interiorment només fins 

a l’arrencada de les voltes. A partir d’aquest punt, una capa d’arrebossat de morter de ciment 

berta. És de suposar que sota aquest arrebossat hi ha també un aparell de pedra, bé 

que de dimensions més reduïdes que les dels murs. Uns blocs més grossos i, per tant, més resistents han 

estat emprats en la construcció dels grans arcs. La uniformitat d’aparells domina tot l’interior de l’edifici, això fa 

que tingui un aire auster i rústic, ple de serietat i respecte, que convida alhora a l’

 

Fotografia. 6.1.1 i 6.1.2  Mur exterior  
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ELS METODES DE CONSTRUCCIÓ DE L’ÈPOCA  

Identificació dels materials emprats en cadascuna d e les construccions.  

L’edifici fou construït amb blocs de pedra de diferents tipus (F. 6.1.1 i 6.1.2), encara que les que més 

a sorrenca, la pedra calcària y la pedra tosca. De dimensions generalment mitjanes però 

variades, tirant a petites, que foren desbastades a cops de martell, i col·locades en forma de carreus quadrats 

s, ben disposades, uniformes i paral·leles, que 

om és habitual en les construccions romàniques, en 

algun dels murs exteriors encara es conserva l’encintat original que era una tècnica també molt emprada en la 

en tota la superfície dels murs de l’edifici, encara que interiorment només fins 

de morter de ciment tapa totalment 

berta. És de suposar que sota aquest arrebossat hi ha també un aparell de pedra, bé 

que de dimensions més reduïdes que les dels murs. Uns blocs més grossos i, per tant, més resistents han 

arells domina tot l’interior de l’edifici, això fa 

respecte, que convida alhora a l’acolliment. 

 

 

LES TEULES:

 

En l’edifici hi ha set  teulades diferents tal i com podem veure a la Fig. 6.1.3, corresponents a la nau (dues), al 

braç dret del transsepte, al campanar, a l’absis central i a cadascun dels dos absis laterals; totes elles 

formades amb teula àrab menys la 

cobertes constitueixen un bon catàleg de variacions: de doble vessant a la nau  i al transsepte, còniques als 

absis i de quatre vessants al campanar. La combinació d’aquestes teulades ofere

curioses perspectives, que encara augmenten més l’auster atractiu de la construcció.    

  

 

 

 

 

 

 

 

LES TEULES:  

En l’edifici hi ha set  teulades diferents tal i com podem veure a la Fig. 6.1.3, corresponents a la nau (dues), al 

braç dret del transsepte, al campanar, a l’absis central i a cadascun dels dos absis laterals; totes elles 

formades amb teula àrab menys la del campanar que està revestida amb pedra de canto rodat. Aquestes 

cobertes constitueixen un bon catàleg de variacions: de doble vessant a la nau  i al transsepte, còniques als 

absis i de quatre vessants al campanar. La combinació d’aquestes teulades ofere

curioses perspectives, que encara augmenten més l’auster atractiu de la construcció.    

Fig. 6.1.3  Planta coberta

En l’edifici hi ha set  teulades diferents tal i com podem veure a la Fig. 6.1.3, corresponents a la nau (dues), al 

braç dret del transsepte, al campanar, a l’absis central i a cadascun dels dos absis laterals; totes elles 

del campanar que està revestida amb pedra de canto rodat. Aquestes 

cobertes constitueixen un bon catàleg de variacions: de doble vessant a la nau  i al transsepte, còniques als 

absis i de quatre vessants al campanar. La combinació d’aquestes teulades ofereix a la vista boniques i 

curioses perspectives, que encara augmenten més l’auster atractiu de la construcció.     

Fig. 6.1.3  Planta coberta  
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En l’edifici hi ha set  teulades diferents tal i com podem veure a la Fig. 6.1.3, corresponents a la nau (dues), al 

braç dret del transsepte, al campanar, a l’absis central i a cadascun dels dos absis laterals; totes elles 

del campanar que està revestida amb pedra de canto rodat. Aquestes 

cobertes constitueixen un bon catàleg de variacions: de doble vessant a la nau  i al transsepte, còniques als 

ix a la vista boniques i 
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En les següents figures (Fig. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 i 6.1.7) es pot veure la 

de l’església. S’ha intentat analitzar les zones que mantenen l’encintat original, les zones amb encintat 

d’èpoques més modernes, les zones amb restes d’arrebossat,... Cada trama s’explica en la llegenda de la Fig. 

6.1.8. Per veure les façanes en una escala major es poden consultar els plànols 

                  Fig. 6.1.4  Façana Nord  

                  Fig. 6.1.6  Façana Oest                                                  

 

 

   

 

 

                                                                       A

En les següents figures (Fig. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 i 6.1.7) es pot veure la distribució dels materials

de l’església. S’ha intentat analitzar les zones que mantenen l’encintat original, les zones amb encintat 

d’èpoques més modernes, les zones amb restes d’arrebossat,... Cada trama s’explica en la llegenda de la Fig. 

6.1.8. Per veure les façanes en una escala major es poden consultar els plànols 16

      

                                       Fig. 6.1.5  Façana Sud 

Façana Oest                                                  Fig. 6.1.7  Façana Est

AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L

distribució dels materials a les façanes 

de l’església. S’ha intentat analitzar les zones que mantenen l’encintat original, les zones amb encintat 

d’èpoques més modernes, les zones amb restes d’arrebossat,... Cada trama s’explica en la llegenda de la Fig. 

16, 17, 18, 19 de l’annex 2 

 

Façana Sud 

 

Façana Est  
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           Fig. 6.1.8 Llegenda      
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6.2 - Estudi dels materials. Característiques i propietats

 

LA PEDRA SORRENCA:  

 

El seu origen geològic són les sorres sedimentades al mar que cobrien la Catalunya central fa entre 35 i 40 

milions d’anys. Aquestes sorres es van convertir en roca 

ciment que uneix els seus grans. 

El gres o pedra sorrenca (F.6.2.1) és una 

mida de la sorra. Després de la lutita

roques. 

Aquesta es forma per una sorra 

glauconítics, guixencs, argilosos o bituminosos

units per un ciment de natura variable que en condiciona la 

l'erosió. La majoria dels grans són de 

minerals. També pot contenir corall. 

Els grans són gruixuts, fins o mitjans, ben rodons, de mida compresa entre 2 mm i 1/16 mm.

Les pedres arenoses verdes o glauconítiques

una varietat de pedra arenosa en la que el feldspat és el mineral dominant a més del quars.

El color varia del blanc, en el cas de les pedres arenoses constitu

negre, en el cas de les pedres arenoses ferro

Les pedres arenoses figuren entre les roques consolidades més poroses. Segons la mida i/o la disposició dels 

espais buits o porus, les pedres arenoses most

Les pedres arenoses de bona qualitat son duradores. La roca té una bona resistència al foc i, en això , és 

superior a la major part de les roques emprades per la construcció.

 

                                                                       A

Característiques i propietats  

El seu origen geològic són les sorres sedimentades al mar que cobrien la Catalunya central fa entre 35 i 40 

milions d’anys. Aquestes sorres es van convertir en roca gràcies a la calcita, un mineral que actua com a 

és una roca sedimentària detrítica de color variable, que conté 

lutita, és la roca sedimentària més abundant i arriba a ser fins al 20% de les 

 cimentada amb materials generalment calcaris

bituminosos. Les dimensions dels grans són com els de la sorra, i estan 

units per un ciment de natura variable que en condiciona la porositat, la duresa, la densitat i la resistència a 

. La majoria dels grans són de quars, però també hi ha feldspats i mica

 

Els grans són gruixuts, fins o mitjans, ben rodons, de mida compresa entre 2 mm i 1/16 mm.

glauconítiques contenen un alt percentatge del mineral glauconita. L'

una varietat de pedra arenosa en la que el feldspat és el mineral dominant a més del quars.

El color varia del blanc, en el cas de les pedres arenoses constituïdes virtualment per quars pur, a gairebé 

negre, en el cas de les pedres arenoses ferro-magnesianes. 

Les pedres arenoses figuren entre les roques consolidades més poroses. Segons la mida i/o la disposició dels 

espais buits o porus, les pedres arenoses mostren diversos graus de permeabilitat.

Les pedres arenoses de bona qualitat son duradores. La roca té una bona resistència al foc i, en això , és 

superior a la major part de les roques emprades per la construcció. 

Fotografia. 6.2.1 Pedra sorrenca  
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El seu origen geològic són les sorres sedimentades al mar que cobrien la Catalunya central fa entre 35 i 40 

gràcies a la calcita, un mineral que actua com a 

de color variable, que conté clasts de la 

, és la roca sedimentària més abundant i arriba a ser fins al 20% de les 

calcaris, silicis, ferruginosos, 

. Les dimensions dels grans són com els de la sorra, i estan 

, la duresa, la densitat i la resistència a 

mica, com a la vegada d'altres 

Els grans són gruixuts, fins o mitjans, ben rodons, de mida compresa entre 2 mm i 1/16 mm. 

el mineral glauconita. L'arcosa és 

una varietat de pedra arenosa en la que el feldspat és el mineral dominant a més del quars. 

ïdes virtualment per quars pur, a gairebé 

Les pedres arenoses figuren entre les roques consolidades més poroses. Segons la mida i/o la disposició dels 

ren diversos graus de permeabilitat. 

Les pedres arenoses de bona qualitat son duradores. La roca té una bona resistència al foc i, en això , és 

 

LA PEDRA

 La pedra calcària (F.6.2.2)

de calci

siderita

caràcter pràcticament mono mineral de les calcàries permet reconèixer

característiques físiques i químiques fonamentals de la calcita: és menys dura que el 

l'escala de Mohs

la roca comporta una proporció no negligible d'

Com moltes altres roques sedimentàries, la pedra calcària està composada de grans; tanmateix la majoria dels 

grans de les roques calcàries són fragment

Algunes roques calcàries no tenen pas grans i estan formades completament per la precipitació química de 

calcita 

LA PEDRA TOSCA:

 

La pedra toba calcària es una roca sedimentària calcària d’origen continental que es diposita a les 

càrstiques i petites cascades, a les zones d’expansió de les aigües fluvials i, de vegades, a les vores de certs 

llacs, com a recobriments calcaris originats per precipitació química, sovint controlada per l’acció 

d'organismes, del carbonat de c

Anomenada també travertí o pedra tosca

troncs) recobertes o reemplaçades per carbonat de calci. Així són roques molt poroses, lleugeres, de colorac

clara i sovint amb una típica estructura zonada.

CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBE

LA PEDRA CALCÀRIA: 

pedra calcària (F.6.2.2) és una roca sedimentària

de calci (CaCO3), generalment calcita. També pot contenir petites quantitats de minerals com 

siderita, quars, etc., que modifiquen (de vegades sensiblement) el color i el grau de cohesió de la roca. El 

caràcter pràcticament mono mineral de les calcàries permet reconèixer

característiques físiques i químiques fonamentals de la calcita: és menys dura que el 

escala de Mohs és de 3) i reacciona amb efervescència en presència d'

la roca comporta una proporció no negligible d'argila

Com moltes altres roques sedimentàries, la pedra calcària està composada de grans; tanmateix la majoria dels 

grans de les roques calcàries són fragments esquelètics d'organismes marins com el 

Algunes roques calcàries no tenen pas grans i estan formades completament per la precipitació química de 

 o aragonita, per exemple el travertí. 

Fotografia. 6.2.2 Pedra calcària

LA PEDRA TOSCA:  

La pedra toba calcària es una roca sedimentària calcària d’origen continental que es diposita a les 

càrstiques i petites cascades, a les zones d’expansió de les aigües fluvials i, de vegades, a les vores de certs 

llacs, com a recobriments calcaris originats per precipitació química, sovint controlada per l’acció 

d'organismes, del carbonat de calci dissolt a les aigües que hi circulen.

Anomenada també travertí o pedra tosca (F. 6.2.3)

troncs) recobertes o reemplaçades per carbonat de calci. Així són roques molt poroses, lleugeres, de colorac

clara i sovint amb una típica estructura zonada. 

SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

roca sedimentària composta majoritàriament (més del 50%) per 

. També pot contenir petites quantitats de minerals com argila

egades sensiblement) el color i el grau de cohesió de la roca. El 

caràcter pràcticament mono mineral de les calcàries permet reconèixer-les fàcilment gràcies a dues 

característiques físiques i químiques fonamentals de la calcita: és menys dura que el coure (la seva duresa en 

és de 3) i reacciona amb efervescència en presència d'àcids tals com l'àcid clorhídric

argila es parla de marga.  

Com moltes altres roques sedimentàries, la pedra calcària està composada de grans; tanmateix la majoria dels 

s esquelètics d'organismes marins com el corall

Algunes roques calcàries no tenen pas grans i estan formades completament per la precipitació química de 

 

Fotografia. 6.2.2 Pedra calcària  

 

La pedra toba calcària es una roca sedimentària calcària d’origen continental que es diposita a les 

càrstiques i petites cascades, a les zones d’expansió de les aigües fluvials i, de vegades, a les vores de certs 

llacs, com a recobriments calcaris originats per precipitació química, sovint controlada per l’acció 

alci dissolt a les aigües que hi circulen. 

(F. 6.2.3), està formada per restes de vegetació (molses, fulles, 

troncs) recobertes o reemplaçades per carbonat de calci. Així són roques molt poroses, lleugeres, de colorac

composta majoritàriament (més del 50%) per carbonat 

argila, hematites, 

egades sensiblement) el color i el grau de cohesió de la roca. El 

les fàcilment gràcies a dues 

(la seva duresa en 

àcid clorhídric. Quan 

Com moltes altres roques sedimentàries, la pedra calcària està composada de grans; tanmateix la majoria dels 

corall o foraminífers. 

Algunes roques calcàries no tenen pas grans i estan formades completament per la precipitació química de 

La pedra toba calcària es una roca sedimentària calcària d’origen continental que es diposita a les surgències 

càrstiques i petites cascades, a les zones d’expansió de les aigües fluvials i, de vegades, a les vores de certs 

llacs, com a recobriments calcaris originats per precipitació química, sovint controlada per l’acció 

, està formada per restes de vegetació (molses, fulles, 

troncs) recobertes o reemplaçades per carbonat de calci. Així són roques molt poroses, lleugeres, de coloració 
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S’utilitza com a roca ornamental; és molt comú veure

rajola pels paviments. Fa milers d’anys els romans ja la feien servir per a construir les sev

públiques.  

LA TEULA ÀRAB: 

 

 La teula (del llatí tegere, cobrir) és una peça de construcció feta de materials resistents i alhora lleugers, com 

l'argila, la ceràmica, la pedra (teules de 

(F.6.2.4); la coberta formada per teules s'anomena 

l'edifici de la pluja, impedint que s'infiltri danyant l'estructura i perjudicant l'habitabilitat

La teula ceràmica és un dels materials de construcció més usats en moltes regions com a

Una característica avantatjosa de les teules fetes amb 

manteniment. 
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S’utilitza com a roca ornamental; és molt comú veure-la recobrir parets interiors i façanes d’edificis i com a 

rajola pels paviments. Fa milers d’anys els romans ja la feien servir per a construir les sev

 

Fotografia. 6.2.3 Pedra tosca  

, cobrir) és una peça de construcció feta de materials resistents i alhora lleugers, com 

(teules de pissarra), el ciment, el metall i altres, que es fa servir per cobrir edificis 

formada per teules s'anomena teulada. La funció principal de la 

, impedint que s'infiltri danyant l'estructura i perjudicant l'habitabilitat

La teula ceràmica és un dels materials de construcció més usats en moltes regions com a

Una característica avantatjosa de les teules fetes amb argila és la seva llarga durada, baix cost i escàs 

 

Fotografia. 6.2.4 Teula àrab  
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la recobrir parets interiors i façanes d’edificis i com a 

rajola pels paviments. Fa milers d’anys els romans ja la feien servir per a construir les seves grans obres 

, cobrir) és una peça de construcció feta de materials resistents i alhora lleugers, com 

i altres, que es fa servir per cobrir edificis 

. La funció principal de la teula és la de protegir 

, impedint que s'infiltri danyant l'estructura i perjudicant l'habitabilitat 

La teula ceràmica és un dels materials de construcció més usats en moltes regions com a material de coberta. 

és la seva llarga durada, baix cost i escàs 

EL MORTER DE CALÇ:

 

 L’argamassa

mescla de 

També s'

L'argamassa d'argila

revestim

L'element que actua com conglomerant de la mescla és la 

constitució molt dura, però menys que la del 

Antigament va ser molt emprada com a morter per unir les 

Ja es feia servir des del 

La seva consistència és més elàstica que la dels morters de 

antics romans progressivament varen substituir l'argamassa pel morter de ciment

La calç hidràulica s'obté per la cocció de roca calcària amb una determinada porció d'

es va inventar a 

donaven una roca de mala qualitat amb molts 

Els francesos van aconseguir el seu ús massiu prohibint en les seves colònies, sobretot en les nord

l'ús de la calç aèria i obligant a usar la calç hidràulica.

Bàsicament la calç hidràulica e

resultats.

Dins les calçs hidràuliques hi ha les 

ciments i tenen més resistència que una calç aèria les quals en la construcció han de portar additius 

putzolànics (ciment escòria etc.) per obtenir resistència. La resistència d'aquests tipus de calç la dóna la 

combinació de sílice que es dóna durant la cocció de la calç, mentre que en les 

la resistència s'aconsegueix per addició d'elements putzolànics durant el procés per aconseguir que 

 

EL MORTER DE CALÇ: 

argamassa o morter de calç és un morter que es fa servir com a 

mescla de calç, sorra i aigua.  

També s'anomena argamassa a la mescla de calç i 

argamassa d'argila és una mescla de cinc parts d'

revestiment en certes obres.  

L'element que actua com conglomerant de la mescla és la 

constitució molt dura, però menys que la del formigó

Antigament va ser molt emprada com a morter per unir les 

Ja es feia servir des del neolític, per exemple a Çatal Höyük

La seva consistència és més elàstica que la dels morters de 

antics romans progressivament varen substituir l'argamassa pel morter de ciment

La calç hidràulica s'obté per la cocció de roca calcària amb una determinada porció d'

es va inventar a França el 1821 donat que en aquest país, i també a 

donaven una roca de mala qualitat amb molts silica

Els francesos van aconseguir el seu ús massiu prohibint en les seves colònies, sobretot en les nord

l'ús de la calç aèria i obligant a usar la calç hidràulica.

Bàsicament la calç hidràulica es comporta en la construcció com un 

resultats. 

Dins les calçs hidràuliques hi ha les calçs hidràuliques naturals

ciments i tenen més resistència que una calç aèria les quals en la construcció han de portar additius 

putzolànics (ciment escòria etc.) per obtenir resistència. La resistència d'aquests tipus de calç la dóna la 

ombinació de sílice que es dóna durant la cocció de la calç, mentre que en les 

la resistència s'aconsegueix per addició d'elements putzolànics durant el procés per aconseguir que 

Fotografia. 6.2.5 Encintat amb 

que es fa servir com a material de construcció, composat per una 

anomena argamassa a la mescla de calç i grava que s'empra per a la construcció de murs. 

és una mescla de cinc parts d'argila i una d'aigua (en pes) que s'utilitza com a 

L'element que actua com conglomerant de la mescla és la calç, que en assecar-se pren i adquireix una 

formigó. 

Antigament va ser molt emprada com a morter per unir les pedres o maons en la construcció de murs i cases. 

Çatal Höyük (en l'actual Turquia). 

La seva consistència és més elàstica que la dels morters de ciment, però és menys resistent, fet pel qual els 

antics romans progressivament varen substituir l'argamassa pel morter de ciment 

La calç hidràulica s'obté per la cocció de roca calcària amb una determinada porció d'argila. La calç hidràulica 

el 1821 donat que en aquest país, i també a Bèlgica i Alemanya, les graveres de calç 

silicats en comparació amb les graveres d'Espanya i Itàlia.

Els francesos van aconseguir el seu ús massiu prohibint en les seves colònies, sobretot en les nord

l'ús de la calç aèria i obligant a usar la calç hidràulica. 

s comporta en la construcció com un ciment pòrtland blanc però amb pitjors 

calçs hidràuliques naturals, que no tenen cap tipus d'additiu, com els 

ciments i tenen més resistència que una calç aèria les quals en la construcció han de portar additius 

putzolànics (ciment escòria etc.) per obtenir resistència. La resistència d'aquests tipus de calç la dóna la 

ombinació de sílice que es dóna durant la cocció de la calç, mentre que en les calçs hidràuliques no naturals

la resistència s'aconsegueix per addició d'elements putzolànics durant el procés per aconseguir que 

 

6.2.5 Encintat amb morter de calç 
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, composat per una 

que s'empra per a la construcció de murs.  

i una d'aigua (en pes) que s'utilitza com a 

se pren i adquireix una 

en la construcció de murs i cases. 

ò és menys resistent, fet pel qual els 

. La calç hidràulica 

, les graveres de calç 

en comparació amb les graveres d'Espanya i Itàlia. 

Els francesos van aconseguir el seu ús massiu prohibint en les seves colònies, sobretot en les nord-africanes, 

blanc però amb pitjors 

, que no tenen cap tipus d'additiu, com els 

ciments i tenen més resistència que una calç aèria les quals en la construcció han de portar additius 

putzolànics (ciment escòria etc.) per obtenir resistència. La resistència d'aquests tipus de calç la dóna la 

calçs hidràuliques no naturals 

la resistència s'aconsegueix per addició d'elements putzolànics durant el procés per aconseguir que prengui. 
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LES PINTURES:  

 

Es poden classifica els colors en minerals i artificials. Els primers són  procedents de la terra, com l’ocre (vàlid 

per al lliscat dels murs), la mangra (varietat de  terra roja de la qual destaca la de Pont, Egipte, les  illes 

Balears, Límnos i Sinop, que  dóna nom a la sinòpia), el paretonio (blanc mineral), el melino, la terra verda 

(destaca  la d’Esmirna), l’orpiment, la sandàraca (varietat d’arsènic), el vermelló (cinabri, i explica amb detall el 

procés d’elaboració i l’aplicació en  els lliscats perquè no s’alteri), la risocol·la, el mini i l’índic.  

Els artificials són resultants de les operacions de mescla, escalfament i altres preparats, com el pigment negre 

(explica com fer una varietat útil per als estucadors), el blau, l’ocre torrat (útil per a lliscats), el blanc d’argent 

(cerussa), el verdet (acetat neutre de coure), la sandàraca (varietat artificial) i el porpra.  

En la pintura mural romana podem observar escenografies arquitectòniques que ordenen els murs de les 

edificacions amb unes combinacions molt efectistes dels colors. Les figures, els bodegons, els animals i els 

paisatges representats enmig d’aquestes representacions d’edificis són executats amb pinzellades valentes i 

efectistes, que expressen bé les formes i suggereixen la llum.  

La pintura romànica ens mostra l’ús de tintes planes per representar el color local de les coses i dels materials 

i també per prescindir de la representació de la llum, de la volumetria de la forma i de la tridimensionalitat de 

l’espai. Les possibilitats cromàtiques sorgeixen del fet de combinar una paleta molt limitada de pigments i de 

l’harmonia del conjunt dels colors resultant. 

 En els frescos romànics podem observar com a colors el blanc de la calç, el negre del carbó, els ocres grocs i 

roigs o bé el blau d’aerenita. Els colors es potenciaven amb els colors que els envoltaven: podem comprovar 

l’efecte  d’un ocre sobre blanc, sobre negre, sobre roig… es un mateix color que es transforma segons els 

colors que l’envolten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEMENTIRI:  

Els maons són utilitzats com a element per la construcció des de fa uns 11.000 anys. Els primers en 

utilitzar-los van ser els agricultors del neolític pre-ceràmic del Llevant cap el 9.500 a.C., ja que en les 

àrees on aixecaven les seves ciutats quasi no existia la fusta i la pedra. Els babilonis assecaven els 

seus maons al sol; tot i que, per reforçar els seus murs i muralles, en les parets externes, les 

recobrien amb maons cuits, per ser aquets més resistents. En ocasions també els cobrien amb 

esmalt per aconseguir efectes decoratius. Les dimensions dels maons van anar canviant amb el 

temps i segons la zona en la que s’utilitzaven. 

L’argila amb la que s’elaboren els maons és un material sedimentari de partícules molt petites de 

silicats hidratats d’alúmina, a més d’altres minerals com el caolí, la montmorillonita i la il·lita. Es 

considera l’adob com el propulsor del maó, ja que es basa en el concepte de la utilització de fangs 

argilosos per l’execució de murs, encara que l’adob no experimenta els canvis fisicoquímics de la 

cocció. El maó es la versió irreversible de l’adob, producte de la cocció a altes temperatures (350º). 

Les partícules de l’argila són capaces d’absorbir higroscòpicament fins a un 70% del seu pes en 

aigua. Quan està hidratada, la argila pren la plasticitat suficient com per ser modelada, a diferencia 

de quan està seca; estat en el que presenta un aspecte sorrenc. 

Durant la fase d’enduriment, per secat o per cocció, el material argilós adquireix característiques de 

notable solides, i experimenta una disminució de massa, per pèrdua d’aigua, entre un 5% i un 15%. 

El procés d’elaboració es pot resumir en: maduració, tractament mecànic previ, dipòsit de matèria 

prima processada, humidificació, modelat, assecat, cocció i emmagatzematge.  

 

 
Fotografia. 6.2.6  Maó d’argila 
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6.3 - Estudi dels mètodes i tècniques constructives de le s diferents èpoques.

 

EL TREBALL DELS PICAPEDRERS:

Fotografia.

 

Extracció de la pedra:  La pedra s’obtenia en llocs accessibles, normalment en careners i pendents de les 

muntanyes, on es feia la pedrera. Degut a que la pedra forma masses compactes calia trencar

podia fer de diverses maneres: amb fusta, amb tascons o amb pólvo

 

• AMB FUSTA:  Aquesta tècnica ja es feia servir a l’antic Egipte. Aquí es va utilitzar fins a principis del 

segle XX. Seguint la forma que es volia donar al bloc de pedra s’obria a la roca una tasconera, que era 

un canal d’uns 30 ó 40 cms de fondària i 2

toscana s’omplia amb fusta seca de figuera, que és mullava tot sovint durant uns quants dies. La fusta 

quan es mulla s’infla, i aquest augment de volum és el que produïa una pressió tan gran que

la pedra. 

 

• AMB TASCONS DE FUSTA:

dues planxes de ferro. A cops de mall s’encaixaven els tascons fins a trencar el bloc. Les planxes de 

ferro tenien la funció de repartir la for

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

Estudi dels mètodes i tècniques constructives de le s diferents èpoques.

EL TREBALL DELS PICAPEDRERS: 

otografia.  6.3.1 Picapedrers treballant  

 

La pedra s’obtenia en llocs accessibles, normalment en careners i pendents de les 

muntanyes, on es feia la pedrera. Degut a que la pedra forma masses compactes calia trencar

podia fer de diverses maneres: amb fusta, amb tascons o amb pólvora. 

Aquesta tècnica ja es feia servir a l’antic Egipte. Aquí es va utilitzar fins a principis del 

segle XX. Seguint la forma que es volia donar al bloc de pedra s’obria a la roca una tasconera, que era 

un canal d’uns 30 ó 40 cms de fondària i 20 cm d’amplada a la part de dalt i més estret cap al fons. La 

toscana s’omplia amb fusta seca de figuera, que és mullava tot sovint durant uns quants dies. La fusta 

quan es mulla s’infla, i aquest augment de volum és el que produïa una pressió tan gran que

AMB TASCONS DE FUSTA:  Més endavant, a dins de la toscana s’hi posaven tascons grossos entre 

dues planxes de ferro. A cops de mall s’encaixaven els tascons fins a trencar el bloc. Les planxes de 

ferro tenien la funció de repartir la força del tascó. 
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Estudi dels mètodes i tècniques constructives de le s diferents èpoques.  

 

La pedra s’obtenia en llocs accessibles, normalment en careners i pendents de les 

muntanyes, on es feia la pedrera. Degut a que la pedra forma masses compactes calia trencar-la en blocs. Es 

Aquesta tècnica ja es feia servir a l’antic Egipte. Aquí es va utilitzar fins a principis del 

segle XX. Seguint la forma que es volia donar al bloc de pedra s’obria a la roca una tasconera, que era 

0 cm d’amplada a la part de dalt i més estret cap al fons. La 

toscana s’omplia amb fusta seca de figuera, que és mullava tot sovint durant uns quants dies. La fusta 

quan es mulla s’infla, i aquest augment de volum és el que produïa una pressió tan gran que trencava 

Més endavant, a dins de la toscana s’hi posaven tascons grossos entre 

dues planxes de ferro. A cops de mall s’encaixaven els tascons fins a trencar el bloc. Les planxes de 

• 

Com es movien les pedres:

era moure els grans blocs de pedra sense cap màquina. Tot es feia a base de parpals i corrons. El transport 

es feia amb carros, més endavant amb camions.

El treball amb la

(F.6.3.1), estalviant el transport de la pedra en brut, que hauria comportat molt més pes.

Un bon picapedres havia de saber veure la lleva de la pedra, o sigui, els 

en treballar

l’escaire era una de les eines més importants.

En el treball de la pedra hi havia feines senzilles que req

dels carrers, empedrats, desbastat dels blocs, etc. Les eines bàsiques per a aquestes feines eres l’escarpa, el 

punxó i la maceta. En canvi, els picapedrers més hàbils feien les peces de més compromís (a

finestres) i fins i tot veritables escultures.

 

Els acabats:

• 

 

Un altre sistema era amb tascons petits. Es marcaven amb ratlla per on s’havia de trencar la pedra, de 

2 a 3 cm d’amplada i 3 ó 4 cm de profunditat. Es feia amb punxó a cops de maceta. Aquesta ratlla 

s’eixamplava cada 10 ó 20 cm fent-hi una p

picant fins que la pedra es trencava. 

 

 AMB PÓLVORA:  El sistema és relativament modern i comportava feines diverses:

Fer el forat: Es feia un forat cilíndric de fins a 1’5 m de fondària. S’iniciava

era una mica profund es continuava amb la barrina, moguda a mà.

Posar-hi aigua i treure el fang: Al forat que s’anava fent s’hi posava aigua de tant en tant per estovar 

una mica la roca. El fang que es formava amb la pols de l

treure ficant al forat una canya buida, el fang es ficava dins de la canya i era netejada a l’exterior.

Passar el ratllador: Fet el forat, s’hi passava el ratllador, que feia dues ranures de dalt a baix del forat

Preparar la barrinada: Es posava pólvora al fons del forat i s’hi connectava la metxa. Llavors calia tapar 

el forat (atacar-lo): s’omplia de terra argilosa seca i amb l’atacador s’anava comprimint fins el forat, que 

així quedava ben tancat. 

Voladura: Quan s’encenia la metxa tothom s’havia d’allunyar per precaució, ja que amb 

podien sortir pedres disparades que eren molt perilloses, tot i que les barrinades amb pólvora ben fetes 

trencaven la roca però no l’esmicolaven. Si la pedrera era prop de 

llenya al lloc de l’explosió per retenir els rocs que haurien pogut trencar teules o vidres.

 

Com es movien les pedres:  La feina a la pedrera exigia molts esforços físics als treballadors, un dels pesats 

era moure els grans blocs de pedra sense cap màquina. Tot es feia a base de parpals i corrons. El transport 

es feia amb carros, més endavant amb camions. 

El treball amb la pedra: Els mateixos homes que extreien la pedra també la treballaven a la mateixa pedrera 

(F.6.3.1), estalviant el transport de la pedra en brut, que hauria comportat molt més pes.

Un bon picapedres havia de saber veure la lleva de la pedra, o sigui, els 

en treballar-la es trenqués. També havien de tallar les pedres ben escairades, que no fossin guerxes, per això 

l’escaire era una de les eines més importants. 

En el treball de la pedra hi havia feines senzilles que req

dels carrers, empedrats, desbastat dels blocs, etc. Les eines bàsiques per a aquestes feines eres l’escarpa, el 

punxó i la maceta. En canvi, els picapedrers més hàbils feien les peces de més compromís (a

finestres) i fins i tot veritables escultures. 

 

Els acabats:  La pedra treballada a mà amb l’ajuda de diferents eines (F.6.3.2) podia tenir diferents acabats:

 ABERRUGAT:  La superfície es la que queda espontàniament quan el bloc s’escaira. És el més 

econòmic per la rapidesa i facilitat amb la que es fa.

Un altre sistema era amb tascons petits. Es marcaven amb ratlla per on s’havia de trencar la pedra, de 

2 a 3 cm d’amplada i 3 ó 4 cm de profunditat. Es feia amb punxó a cops de maceta. Aquesta ratlla 

hi una petita tasconera on s’introduïen tascons petits que s’anaven 

El sistema és relativament modern i comportava feines diverses: 

Es feia un forat cilíndric de fins a 1’5 m de fondària. S’iniciava amb pistolet i maça, quan ja 

era una mica profund es continuava amb la barrina, moguda a mà. 

Al forat que s’anava fent s’hi posava aigua de tant en tant per estovar 

una mica la roca. El fang que es formava amb la pols de la pedra i l’aigua que hi posaven s’havia de 

treure ficant al forat una canya buida, el fang es ficava dins de la canya i era netejada a l’exterior.

Fet el forat, s’hi passava el ratllador, que feia dues ranures de dalt a baix del forat

Es posava pólvora al fons del forat i s’hi connectava la metxa. Llavors calia tapar 

lo): s’omplia de terra argilosa seca i amb l’atacador s’anava comprimint fins el forat, que 

n s’encenia la metxa tothom s’havia d’allunyar per precaució, ja que amb 

podien sortir pedres disparades que eren molt perilloses, tot i que les barrinades amb pólvora ben fetes 

trencaven la roca però no l’esmicolaven. Si la pedrera era prop de les cases es posaven feixos de 

llenya al lloc de l’explosió per retenir els rocs que haurien pogut trencar teules o vidres. 

La feina a la pedrera exigia molts esforços físics als treballadors, un dels pesats 

era moure els grans blocs de pedra sense cap màquina. Tot es feia a base de parpals i corrons. El transport 

pedra: Els mateixos homes que extreien la pedra també la treballaven a la mateixa pedrera 

(F.6.3.1), estalviant el transport de la pedra en brut, que hauria comportat molt més pes. 

Un bon picapedres havia de saber veure la lleva de la pedra, o sigui, els plans d’estratificació, per evitar que 

la es trenqués. També havien de tallar les pedres ben escairades, que no fossin guerxes, per això 

En el treball de la pedra hi havia feines senzilles que requerien menys habilitat, com fer pedres per a voreres 

dels carrers, empedrats, desbastat dels blocs, etc. Les eines bàsiques per a aquestes feines eres l’escarpa, el 

punxó i la maceta. En canvi, els picapedrers més hàbils feien les peces de més compromís (arcades, escales, 

La pedra treballada a mà amb l’ajuda de diferents eines (F.6.3.2) podia tenir diferents acabats:

La superfície es la que queda espontàniament quan el bloc s’escaira. És el més 

econòmic per la rapidesa i facilitat amb la que es fa. 
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Un altre sistema era amb tascons petits. Es marcaven amb ratlla per on s’havia de trencar la pedra, de 

2 a 3 cm d’amplada i 3 ó 4 cm de profunditat. Es feia amb punxó a cops de maceta. Aquesta ratlla 

etita tasconera on s’introduïen tascons petits que s’anaven 

amb pistolet i maça, quan ja 

Al forat que s’anava fent s’hi posava aigua de tant en tant per estovar 

a pedra i l’aigua que hi posaven s’havia de 

treure ficant al forat una canya buida, el fang es ficava dins de la canya i era netejada a l’exterior. 

Fet el forat, s’hi passava el ratllador, que feia dues ranures de dalt a baix del forat. 

Es posava pólvora al fons del forat i s’hi connectava la metxa. Llavors calia tapar 

lo): s’omplia de terra argilosa seca i amb l’atacador s’anava comprimint fins el forat, que 

n s’encenia la metxa tothom s’havia d’allunyar per precaució, ja que amb l’explosió 

podien sortir pedres disparades que eren molt perilloses, tot i que les barrinades amb pólvora ben fetes 

les cases es posaven feixos de 

 

La feina a la pedrera exigia molts esforços físics als treballadors, un dels pesats 

era moure els grans blocs de pedra sense cap màquina. Tot es feia a base de parpals i corrons. El transport 

pedra: Els mateixos homes que extreien la pedra també la treballaven a la mateixa pedrera 

plans d’estratificació, per evitar que 

la es trenqués. També havien de tallar les pedres ben escairades, que no fossin guerxes, per això 

uerien menys habilitat, com fer pedres per a voreres 

dels carrers, empedrats, desbastat dels blocs, etc. Les eines bàsiques per a aquestes feines eres l’escarpa, el 

rcades, escales, 

La pedra treballada a mà amb l’ajuda de diferents eines (F.6.3.2) podia tenir diferents acabats: 

La superfície es la que queda espontàniament quan el bloc s’escaira. És el més 
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• APUNXONAT:  La pedra es pica amb un punxó, que deixa els senyals de la seva punta, en forma de 

petits sots. 

• BUIXARDAT:  Es pica la pedra amb la buixarda, queda gravada amb petits sots alineats.

• TALLANTAT:  Pedra treballada amb el tallant, que deixa la superfície amb un lleuger relleu de ratlles 

paral·leles. 

• GARDINAT:  Es fa amb la gardina, que permet gravar a la pedra lletres i 

  

Fotografia. 6.3.2 Algunes eines emprades pels picapedrers

 

 

LA FABRICACIÓ DE LES TEULES 

Els mètodes de treball per la fabricació de teules no va canviar molt des de els inicis de la seva elaboració fins 

a principis de dècada d’aquest segle.

En les teules tradicionals, el treball era fonamentalment manual i artesà i s’efectuava casi el la seva totalitat a 

l’aire lliure, des de la primavera fins a finals de l’estiu.

 L’argila necessària s’obtenia de canteres pròximes a la teuleria 

material contenia de l’ordre d’un 25% de pedra, era precís separar

s’abocava en un dipòsit on es barrejava degudament amb aigua i es deixava reposar un dia, per 

posteriorment, els treballadors, s’introduïen al dipòsit i amb els peus submergits al fang, l’amassaven amb els 

peus, fins aconseguir la consistència desitjada.

Per la fabricació, la massa aconseguida es traslladava al banc de treball, on els artesans li donaven la forma 

desitjada mitjançant un motllo que tenia el fondo amb forma convexa de la peça a obtenir i al voltant un marc 

                                                                       A

La pedra es pica amb un punxó, que deixa els senyals de la seva punta, en forma de 

pica la pedra amb la buixarda, queda gravada amb petits sots alineats.

Pedra treballada amb el tallant, que deixa la superfície amb un lleuger relleu de ratlles 

Es fa amb la gardina, que permet gravar a la pedra lletres i figures en relleu.

6.3.2 Algunes eines emprades pels picapedrers

Els mètodes de treball per la fabricació de teules no va canviar molt des de els inicis de la seva elaboració fins 

segle. 

En les teules tradicionals, el treball era fonamentalment manual i artesà i s’efectuava casi el la seva totalitat a 

l’aire lliure, des de la primavera fins a finals de l’estiu. 

L’argila necessària s’obtenia de canteres pròximes a la teuleria de on s’extreia manualment. Com aquest 

material contenia de l’ordre d’un 25% de pedra, era precís separar-lo mitjançant un tamís. Seguidament l’argila 

s’abocava en un dipòsit on es barrejava degudament amb aigua i es deixava reposar un dia, per 

ls treballadors, s’introduïen al dipòsit i amb els peus submergits al fang, l’amassaven amb els 

peus, fins aconseguir la consistència desitjada. 

Per la fabricació, la massa aconseguida es traslladava al banc de treball, on els artesans li donaven la forma 

desitjada mitjançant un motllo que tenia el fondo amb forma convexa de la peça a obtenir i al voltant un marc 
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La pedra es pica amb un punxó, que deixa els senyals de la seva punta, en forma de 

pica la pedra amb la buixarda, queda gravada amb petits sots alineats. 

Pedra treballada amb el tallant, que deixa la superfície amb un lleuger relleu de ratlles 

figures en relleu. 

 

6.3.2 Algunes eines emprades pels picapedrers  

Els mètodes de treball per la fabricació de teules no va canviar molt des de els inicis de la seva elaboració fins 

En les teules tradicionals, el treball era fonamentalment manual i artesà i s’efectuava casi el la seva totalitat a 

s’extreia manualment. Com aquest 

lo mitjançant un tamís. Seguidament l’argila 

s’abocava en un dipòsit on es barrejava degudament amb aigua i es deixava reposar un dia, per 

ls treballadors, s’introduïen al dipòsit i amb els peus submergits al fang, l’amassaven amb els 

Per la fabricació, la massa aconseguida es traslladava al banc de treball, on els artesans li donaven la forma 

desitjada mitjançant un motllo que tenia el fondo amb forma convexa de la peça a obtenir i al voltant un marc 

format amb llistons de fusta d’1 cm d’espessor. Avanç d’omplir el motllo s’aplicava al fondo pols de cendra 

obtinguda al forn per facilitar la fei

El motllo s’omplia amb l’argila necessària i amb les mans i els dits, de manera longitudinal es treia l’argila 

sobrant, deixant la superfície exterior convexa. Encara es pot observar les marques dels dits dels artesans en 

les teules d’alguns edificis antics.

Les peces es deixaven assecar a l’aire lliure durant 8 dies, o sota un cobert sense parets, en fileres de 30 a 40 

metros, de cant i sense tocar

seques, es traslladaven en carretó de ma, al forn de tipus àrab, de secció quadrada, construït exteriorment de 

pedra i interiorment recobert de maons.

En la seva part inferior

sobre els que es col·locaven les teules d’argila sense coure, de peu, unes al costat de les altres, deixant buits 

per la circulació de l’aire calent, en successius nivells fins arribar a una alçada d’uns tres metres. Finalment es 

cobria tot amb sorra, i

La cocció o vitrificació de l’argila durava sis dies. Durant el primer i part del segon s’escalfava suaument per 

dessecar el material, seguidament s’activava la combustió i es pujava l

la un dia, per després anar baixant

peces quedessin ben cuites.

Un cop apagat el forn el deixaven uns altres sis dies perquè es refredes avanç 

vitrificat, es a dir, amb la consistència necessària per a ser utilitzat, ho feien amb molt de compte per no 

trencar
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format amb llistons de fusta d’1 cm d’espessor. Avanç d’omplir el motllo s’aplicava al fondo pols de cendra 

obtinguda al forn per facilitar la feina d’extraure el material.

El motllo s’omplia amb l’argila necessària i amb les mans i els dits, de manera longitudinal es treia l’argila 

sobrant, deixant la superfície exterior convexa. Encara es pot observar les marques dels dits dels artesans en 

les d’alguns edificis antics.   

Les peces es deixaven assecar a l’aire lliure durant 8 dies, o sota un cobert sense parets, en fileres de 30 a 40 

metros, de cant i sense tocar-se. En cas de pluja devien ser cobertes per altres peces ja cuites. Una vegada 

eques, es traslladaven en carretó de ma, al forn de tipus àrab, de secció quadrada, construït exteriorment de 

pedra i interiorment recobert de maons. 

En la seva part inferior disposava d’uns arcs de maó, sota els quals s’encenia el foc, alimentat amb lleny

sobre els que es col·locaven les teules d’argila sense coure, de peu, unes al costat de les altres, deixant buits 

per la circulació de l’aire calent, en successius nivells fins arribar a una alçada d’uns tres metres. Finalment es 

cobria tot amb sorra, i es donava foc a la llenya, des d’una boca situada en la part inferior.

La cocció o vitrificació de l’argila durava sis dies. Durant el primer i part del segon s’escalfava suaument per 

dessecar el material, seguidament s’activava la combustió i es pujava l

la un dia, per després anar baixant-la lentament. Desfogant convenientment el forn aconseguien que totes les 

peces quedessin ben cuites. 

Un cop apagat el forn el deixaven uns altres sis dies perquè es refredes avanç 

vitrificat, es a dir, amb la consistència necessària per a ser utilitzat, ho feien amb molt de compte per no 

trencar-les, emmagatzemant-les seguidament a una esplanada exterior(F.6.3.3).

Fotografia. 6.3.3
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format amb llistons de fusta d’1 cm d’espessor. Avanç d’omplir el motllo s’aplicava al fondo pols de cendra 

na d’extraure el material. 

El motllo s’omplia amb l’argila necessària i amb les mans i els dits, de manera longitudinal es treia l’argila 

sobrant, deixant la superfície exterior convexa. Encara es pot observar les marques dels dits dels artesans en 

Les peces es deixaven assecar a l’aire lliure durant 8 dies, o sota un cobert sense parets, en fileres de 30 a 40 

se. En cas de pluja devien ser cobertes per altres peces ja cuites. Una vegada 

eques, es traslladaven en carretó de ma, al forn de tipus àrab, de secció quadrada, construït exteriorment de 

disposava d’uns arcs de maó, sota els quals s’encenia el foc, alimentat amb lleny

sobre els que es col·locaven les teules d’argila sense coure, de peu, unes al costat de les altres, deixant buits 

per la circulació de l’aire calent, en successius nivells fins arribar a una alçada d’uns tres metres. Finalment es 

es donava foc a la llenya, des d’una boca situada en la part inferior. 

La cocció o vitrificació de l’argila durava sis dies. Durant el primer i part del segon s’escalfava suaument per 

dessecar el material, seguidament s’activava la combustió i es pujava la temperatura fins a 950

la lentament. Desfogant convenientment el forn aconseguien que totes les 

Un cop apagat el forn el deixaven uns altres sis dies perquè es refredes avanç d’extraure tot el material ja 

vitrificat, es a dir, amb la consistència necessària per a ser utilitzat, ho feien amb molt de compte per no 

les seguidament a una esplanada exterior(F.6.3.3). 

 

6.3.3 Acopi de teules  

format amb llistons de fusta d’1 cm d’espessor. Avanç d’omplir el motllo s’aplicava al fondo pols de cendra 

El motllo s’omplia amb l’argila necessària i amb les mans i els dits, de manera longitudinal es treia l’argila 

sobrant, deixant la superfície exterior convexa. Encara es pot observar les marques dels dits dels artesans en 

Les peces es deixaven assecar a l’aire lliure durant 8 dies, o sota un cobert sense parets, en fileres de 30 a 40 

se. En cas de pluja devien ser cobertes per altres peces ja cuites. Una vegada 

eques, es traslladaven en carretó de ma, al forn de tipus àrab, de secció quadrada, construït exteriorment de 

disposava d’uns arcs de maó, sota els quals s’encenia el foc, alimentat amb llenya, 

sobre els que es col·locaven les teules d’argila sense coure, de peu, unes al costat de les altres, deixant buits 

per la circulació de l’aire calent, en successius nivells fins arribar a una alçada d’uns tres metres. Finalment es 

La cocció o vitrificació de l’argila durava sis dies. Durant el primer i part del segon s’escalfava suaument per 

a temperatura fins a 950˚C, mantenint-

la lentament. Desfogant convenientment el forn aconseguien que totes les 

d’extraure tot el material ja 

vitrificat, es a dir, amb la consistència necessària per a ser utilitzat, ho feien amb molt de compte per no 
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Els treballadors devien estar permanentment pendents de la cocció i de la resta de tasques i per això vivien 

molt a prop del lloc de treball. 

 

LES PINTURES 

La anomenada pintura mural, es a dir la que cobria els murs dels temples, es basa en la preparació de l

pintura a base de pigments acolorits diluïts en aigua de guix. Aquest tipus de pintura s’aplicava sobre la 

superfície mural a la que prèviament s’havia aplicat una capa de lliscat per allisar (guix, estuc…). La aplicació 

es feia quant el lliscat encara estava humit. Al assecar

Igual que l’escultura romànica, la pintura mural s’integra amb l’arquitectura i segueix les regles del marc 

arquitectònic i esquema geomètric. Es a dir, no es regeix per imitació de la n

conceptualització racional. Això fa que les figures siguin planes, allargades i sense perspectiva

personatges s’esglaonen i adapten diferents mides en funció de la seva rellevància. Els ulls i les mans 

adquireixen dimensions desproporcionades pues són les parts de l’anatomia humana més expressives 

espiritualment parlant (F.6.3.4). 

Les figures es dibuixen segons eixos verticals i horitzontals de simetria. La línea és l’element predominant, 

dibuixant les figures i definint les zones on s’aplicaran els colors. Entre els colors utilitzats per el pintor romànic 

es destaquen el color blanc del guix, el negre del sutge, pigments com el color ocre groc, verd, blau...

 

Fotografia. 6.3.4 Pintura amb ulls i mans amb dimen s
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treballadors devien estar permanentment pendents de la cocció i de la resta de tasques i per això vivien 

La anomenada pintura mural, es a dir la que cobria els murs dels temples, es basa en la preparació de l

pintura a base de pigments acolorits diluïts en aigua de guix. Aquest tipus de pintura s’aplicava sobre la 

superfície mural a la que prèviament s’havia aplicat una capa de lliscat per allisar (guix, estuc…). La aplicació 

stava humit. Al assecar-se, el conjunt adquiria duresa i resistència.

Igual que l’escultura romànica, la pintura mural s’integra amb l’arquitectura i segueix les regles del marc 

arquitectònic i esquema geomètric. Es a dir, no es regeix per imitació de la n

conceptualització racional. Això fa que les figures siguin planes, allargades i sense perspectiva

personatges s’esglaonen i adapten diferents mides en funció de la seva rellevància. Els ulls i les mans 

ensions desproporcionades pues són les parts de l’anatomia humana més expressives 

Les figures es dibuixen segons eixos verticals i horitzontals de simetria. La línea és l’element predominant, 

definint les zones on s’aplicaran els colors. Entre els colors utilitzats per el pintor romànic 

es destaquen el color blanc del guix, el negre del sutge, pigments com el color ocre groc, verd, blau...

Fotografia. 6.3.4 Pintura amb ulls i mans amb dimen sions desproporcionades
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treballadors devien estar permanentment pendents de la cocció i de la resta de tasques i per això vivien 

La anomenada pintura mural, es a dir la que cobria els murs dels temples, es basa en la preparació de la 

pintura a base de pigments acolorits diluïts en aigua de guix. Aquest tipus de pintura s’aplicava sobre la 

superfície mural a la que prèviament s’havia aplicat una capa de lliscat per allisar (guix, estuc…). La aplicació 

se, el conjunt adquiria duresa i resistència. 

Igual que l’escultura romànica, la pintura mural s’integra amb l’arquitectura i segueix les regles del marc 

arquitectònic i esquema geomètric. Es a dir, no es regeix per imitació de la naturalesa si no per una 

conceptualització racional. Això fa que les figures siguin planes, allargades i sense perspectiva (F.6.3.5). Els 

personatges s’esglaonen i adapten diferents mides en funció de la seva rellevància. Els ulls i les mans 

ensions desproporcionades pues són les parts de l’anatomia humana més expressives 

Les figures es dibuixen segons eixos verticals i horitzontals de simetria. La línea és l’element predominant, 

definint les zones on s’aplicaran els colors. Entre els colors utilitzats per el pintor romànic 

es destaquen el color blanc del guix, el negre del sutge, pigments com el color ocre groc, verd, blau... 

 

ions desproporcionades  

Aquests seran tractats com a tons foscos, ja que les pintures es veuran amb poca llum.

Probablement lo més cert que es pot dir de la pintura romànica espanyola i en general europea es que, en 

origen, es basava en un concepte i gene

del romànic.

Després de segles de circumstàncies atzaroses i restauracions basades en conceptes erronis, la pintura 

romànica en els països europeus ha acabat quasi per desaparèixer deixan

completament nus i el color de la pedra o el maó com a únic representant cromàtic.

Originalment, la situació era molt diferent. Un edifici d’època romànica no es considerava acabat fins que els 

seus materials eren coberts 

sinó que la immensa majoria del seus murs eren coberts de pintures.

Si la comunitat on es construïa el temple tenia capacitat econòmica, es contractava a tallers que creaven 

complets programes iconogràfics. En cas contrari la decoració era més sumària i s’esperava a que en anys 

posteriors es poguessin emprendre treballs més ambiciosos. Una cosa que encara pot sorprendre més és que 

també la superfície exterior dels murs era enfo

Tot i això, el panorama actual es que un número mínim d’edificis conserven pintures murals acceptablement 

conservades.

Afortunadament, algunes d’aquestes pintures, especialment les dels absis que solien ser les més cuidades, 

estan sortint 

capes d’arrebossat i emblanquinats superposats i afegits en èpoques d’epidèmies com ha passat en el cas de 

l’església La Romànica, edifici fruit del nostre e

 

 

 

Aquests seran tractats com a tons foscos, ja que les pintures es veuran amb poca llum.

Probablement lo més cert que es pot dir de la pintura romànica espanyola i en general europea es que, en 

origen, es basava en un concepte i generava una impressió estètica completament diferent a la que tenim ara 

del romànic. 

Després de segles de circumstàncies atzaroses i restauracions basades en conceptes erronis, la pintura 

romànica en els països europeus ha acabat quasi per desaparèixer deixan

completament nus i el color de la pedra o el maó com a únic representant cromàtic.

Originalment, la situació era molt diferent. Un edifici d’època romànica no es considerava acabat fins que els 

seus materials eren coberts per enfoscats i desprès pintats. No només la escultura monumental estava pintada 

sinó que la immensa majoria del seus murs eren coberts de pintures.

Si la comunitat on es construïa el temple tenia capacitat econòmica, es contractava a tallers que creaven 

omplets programes iconogràfics. En cas contrari la decoració era més sumària i s’esperava a que en anys 

posteriors es poguessin emprendre treballs més ambiciosos. Una cosa que encara pot sorprendre més és que 

també la superfície exterior dels murs era enfoscada i pintada.

Tot i això, el panorama actual es que un número mínim d’edificis conserven pintures murals acceptablement 

conservades. 

Afortunadament, algunes d’aquestes pintures, especialment les dels absis que solien ser les més cuidades, 

estan sortint a la llum poc a poc després de retirar els retaules col·locats en segles posteriors i eliminar les 

capes d’arrebossat i emblanquinats superposats i afegits en èpoques d’epidèmies com ha passat en el cas de 

l’església La Romànica, edifici fruit del nostre estudi.

Fotografia. 6.3.5 Pintura amb figures planes, allargades i sense perspectiva

Aquests seran tractats com a tons foscos, ja que les pintures es veuran amb poca llum. 

Probablement lo més cert que es pot dir de la pintura romànica espanyola i en general europea es que, en 

rava una impressió estètica completament diferent a la que tenim ara 

Després de segles de circumstàncies atzaroses i restauracions basades en conceptes erronis, la pintura 

romànica en els països europeus ha acabat quasi per desaparèixer deixant pas a la visió de murs romànics 

completament nus i el color de la pedra o el maó com a únic representant cromàtic. 

Originalment, la situació era molt diferent. Un edifici d’època romànica no es considerava acabat fins que els 

per enfoscats i desprès pintats. No només la escultura monumental estava pintada 

sinó que la immensa majoria del seus murs eren coberts de pintures. 

Si la comunitat on es construïa el temple tenia capacitat econòmica, es contractava a tallers que creaven 

omplets programes iconogràfics. En cas contrari la decoració era més sumària i s’esperava a que en anys 

posteriors es poguessin emprendre treballs més ambiciosos. Una cosa que encara pot sorprendre més és que 

scada i pintada. 

Tot i això, el panorama actual es que un número mínim d’edificis conserven pintures murals acceptablement 

Afortunadament, algunes d’aquestes pintures, especialment les dels absis que solien ser les més cuidades, 

a la llum poc a poc després de retirar els retaules col·locats en segles posteriors i eliminar les 

capes d’arrebossat i emblanquinats superposats i afegits en èpoques d’epidèmies com ha passat en el cas de 

studi.  

 

figures planes, allargades i sense perspectiva
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Probablement lo més cert que es pot dir de la pintura romànica espanyola i en general europea es que, en 

rava una impressió estètica completament diferent a la que tenim ara 

Després de segles de circumstàncies atzaroses i restauracions basades en conceptes erronis, la pintura 

t pas a la visió de murs romànics 

Originalment, la situació era molt diferent. Un edifici d’època romànica no es considerava acabat fins que els 

per enfoscats i desprès pintats. No només la escultura monumental estava pintada 

Si la comunitat on es construïa el temple tenia capacitat econòmica, es contractava a tallers que creaven 

omplets programes iconogràfics. En cas contrari la decoració era més sumària i s’esperava a que en anys 

posteriors es poguessin emprendre treballs més ambiciosos. Una cosa que encara pot sorprendre més és que 

Tot i això, el panorama actual es que un número mínim d’edificis conserven pintures murals acceptablement 

Afortunadament, algunes d’aquestes pintures, especialment les dels absis que solien ser les més cuidades, 

a la llum poc a poc després de retirar els retaules col·locats en segles posteriors i eliminar les 

capes d’arrebossat i emblanquinats superposats i afegits en èpoques d’epidèmies com ha passat en el cas de 

figures planes, allargades i sense perspectiva  
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7. METODOLOGIA DE L’AIXECAMENT GRÀFIC:

 

7.1- Treballs previs  

La idea inicial era estudiar un edifici romànic que estigues a prop de la nostre residència per poder visitar

tantes vegades com fos necessari. 

Vam trobar Santa Maria de Barberà fent una recerca per Internet 

Ens va encantar des del primer moment

El primer contacte és amb l’Ajuntament del poble

entre setmana, només els diumenges per missa i celebracions especials. A l’Ajuntament ens 

que s’encarrega de l’Església. De seguida col·laboren i ens donen facilitats per accedir a l’edifici

la documentació que tenen.  

La primera visita és d’inspecció, presa de 

afegit al treball l’aixecament gràfic del cementiri annex

El bisbat ens proporciona un parell de llibres editats sobre l’església i una sèrie de documentació gràfica 

antiga. 

Es segueix la feina de  documentació

que ens permet estudiar l’evolució que ha sofert l’edificació.

La següent visita és als Serveis Territorials de

sèrie de documents històrics escrits que ens permeten corroborar les dates i els motius d’alguns dels

soferts per l’Església al llarg de l’últim segle. 

També als Serveis Territorials ens 

rehabilitació i un plànol urbanístic de la remodelació de la plaça del mil·lenari.

Amb tot això s’ha pogut realitzar la memòria constructiva.

 

 

7.2- Eines utilitzades  

A continuació es numeren i descriuen les eines utilitzades per la pres

· Càmera reflex digital de la marca Olympus model E410 per la presa de fotografies d’alta qualitat amb la 

intenció de poder ampliar les fotografies per poder veure correctament detalls que s’escapen a simple vista

· Paper i llapis amb suport de fusta per

· Flexòmetre de 5 metres per la pressa de mides 

· Distanciòmetre làser Hilti (F. 7.2.3) p

· Estació total de lloguer de la casa Topcon,

làser i amb prisma. Amb aquesta estació total es va realitzar l’a

diferents façanes i el campanar.  

 

                                                                       A

7. METODOLOGIA DE L’AIXECAMENT GRÀFIC:  

inicial era estudiar un edifici romànic que estigues a prop de la nostre residència per poder visitar

fent una recerca per Internet on buscàvem edificis romànics 

antar des del primer moment i comencem la investigació.  

amb l’Ajuntament del poble per demanar permís per accedir

entre setmana, només els diumenges per missa i celebracions especials. A l’Ajuntament ens 

que s’encarrega de l’Església. De seguida col·laboren i ens donen facilitats per accedir a l’edifici

és d’inspecció, presa de fotografies, anàlisis visual de l’edifici i el seu

el cementiri annex per fer l’estudi de tot el conjunt

El bisbat ens proporciona un parell de llibres editats sobre l’església i una sèrie de documentació gràfica 

ció visitant l’Arxiu Històric de Sabadell on consultem l’arxiu fotogràfic antic 

que ens permet estudiar l’evolució que ha sofert l’edificació. 

als Serveis Territorials de l’Ajuntament de Barberà del Vallès on ens proporcionen

escrits que ens permeten corroborar les dates i els motius d’alguns dels

de l’últim segle.  

També als Serveis Territorials ens faciliten un estudi geotècnic, informació sobre la últim

plànol urbanístic de la remodelació de la plaça del mil·lenari. 

mb tot això s’ha pogut realitzar la memòria constructiva.  

tinuació es numeren i descriuen les eines utilitzades per la presa de dades. 

de la marca Olympus model E410 per la presa de fotografies d’alta qualitat amb la 

intenció de poder ampliar les fotografies per poder veure correctament detalls que s’escapen a simple vista

amb suport de fusta per fer els croquis a mà alçada. (F. 7.2.7 i 7.2.8)

per la pressa de mides de detalls petits. (F.4.2.4)  

) per la presa de mides interiors.  

de lloguer de la casa Topcon, model GPT 3105N (F. 7.2.1  i  7.2.2)

làser i amb prisma. Amb aquesta estació total es va realitzar l’aixecament del
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inicial era estudiar un edifici romànic que estigues a prop de la nostre residència per poder visitar-lo 

edificis romànics a Barcelona. 

per demanar permís per accedir-hi ja que no es troba oberta 

entre setmana, només els diumenges per missa i celebracions especials. A l’Ajuntament ens adrecen al bisbat 

que s’encarrega de l’Església. De seguida col·laboren i ens donen facilitats per accedir a l’edifici i per consultar 

l’edifici i el seu entorn. Es decideix 

per fer l’estudi de tot el conjunt.  

El bisbat ens proporciona un parell de llibres editats sobre l’església i una sèrie de documentació gràfica 

consultem l’arxiu fotogràfic antic 

Ajuntament de Barberà del Vallès on ens proporcionen una 

escrits que ens permeten corroborar les dates i els motius d’alguns dels canvis 

informació sobre la última intervenció de 

 

de la marca Olympus model E410 per la presa de fotografies d’alta qualitat amb la 

intenció de poder ampliar les fotografies per poder veure correctament detalls que s’escapen a simple vista. 

(F. 7.2.7 i 7.2.8) 

) que permet l’amidament amb 

cament del perímetre de l’Església, les 

 

   

Fotografi

 

 

· Autocad 2010

· Photoshop

poder dibuixar les pedres de l’especejament de les façanes resseguint

fotografies F.7.2.5 i 7.2.6

 

CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBE

 Fotografies 7.2.1 i 7.2.2 Estació total Topcon GPT 3105N

  
Fotografi a 7.2.3 Distanciòmetre Hilti  Fotografi

Autocad 2010 per a dibuixar els plànols. 

Photoshop, programa de tractament d’imatges per posar

poder dibuixar les pedres de l’especejament de les façanes resseguint

fotografies F.7.2.5 i 7.2.6. Tambe per fe algun detall especial com la porta d’entrada.

SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

 

Estació total Topcon GPT 3105N  

Fotografi a 7.2.4 Flexòmetre 5m  

, programa de tractament d’imatges per posar-les en veritable magnitud, introduir

poder dibuixar les pedres de l’especejament de les façanes resseguint-les una a una tal i com es mostra en les 

algun detall especial com la porta d’entrada. 

introduir-les a Autocad i 

les una a una tal i com es mostra en les 
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       Fotografia 7.2.5 Ress eguiment especejament sobre fotografia en veritable  magnitud

 

        

       Fotografia 7.2.6

 

 

   

7.3- Presa de dades i realització de la documentació gràf ica

Després de les visites de consulta de documentació es comença amb el treball de camp. Es fan 

tots els alçats de l’Església i seccions. Un cop entès perfectament

de mides.  

Inicialment es fa l’exterior amb l’equip d’estació

presos amb el prisma mentre que les façanes i el campanar 

NIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA

eguiment especejament sobre fotografia en veritable  magnitud

Fotografia 7.2.6  Resultat final especejament  

Presa de dades i realització de la documentació gràf ica 

de consulta de documentació es comença amb el treball de camp. Es fan 

tots els alçats de l’Església i seccions. Un cop entès perfectament el volum de l’edifici 

equip d’estació total i un distanciòmetre. Els punts del perímetre van ser 

presos amb el prisma mentre que les façanes i el campanar es van prendre amb el làser de l’estació.

ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

 

eguiment especejament sobre fotografia en veritable  magnitud  

 

de consulta de documentació es comença amb el treball de camp. Es fan croquis de 

l’edifici es procedeix a la presa 

Els punts del perímetre van ser 

amb el làser de l’estació. (F.7.2.7)  

A continuació es continua amb la presa de mides interiors que es fan amb distanciòmetre i 

croquis fet anteriorment es van anotant totes les mides i triangulacions necessàries per poder fer un 

aixecament i definir la planta. (F.7.2.8)

Seguidament

Per acabar fem un estudi de les patologies que presenta l’Església i decidim profunditzar en la més 

significativa i buscar una solució.  

 

        Fotografia 7.2.7 Croquis amb punts ET

           

 

 

A continuació es continua amb la presa de mides interiors que es fan amb distanciòmetre i 

croquis fet anteriorment es van anotant totes les mides i triangulacions necessàries per poder fer un 

aixecament i definir la planta. (F.7.2.8) 

uidament comencem a dibuixar els plànols a autocad

Per acabar fem un estudi de les patologies que presenta l’Església i decidim profunditzar en la més 

significativa i buscar una solució.   

 

Fotografia 7.2.7 Croquis amb punts ET   

           Fotografia 7.2.8 Croquis amb triangulació 

A continuació es continua amb la presa de mides interiors que es fan amb distanciòmetre i flexòmetre

croquis fet anteriorment es van anotant totes les mides i triangulacions necessàries per poder fer un 

a autocad.  

Per acabar fem un estudi de les patologies que presenta l’Església i decidim profunditzar en la més 

 

 

Fotografia 7.2.8 Croquis amb triangulació  
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flexòmetre. En els 

croquis fet anteriorment es van anotant totes les mides i triangulacions necessàries per poder fer un 

Per acabar fem un estudi de les patologies que presenta l’Església i decidim profunditzar en la més 
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8. AIXECAMENT GRÀFIC: PLÀNOLS (Annex II) 

 

Nº PLANOL  TITOL ESCALA  

00 Situació S/E 

01 Emplaçament plaça del Mil·lenari 1/400 

02 Planta coberta 1/75 

03 Planta església (cota 148,90) 1/75 

04 Planta església (cota 153,50) 1/75 

05 Planta església cotes 1/75 

06 Planta estructura església 1/75 

07 Planta estació total S/E 

08 Façana de Ponent 1/100 

09 Façana de Migjorn 1/100 

10 Façana de Tramuntana 1/100 

11 Façana de Llevant 1/100 

12 Secció longitudinal A-A’ 1/100 

13 Secció transversal B-B’ 1/100 

14 Seccions transversals C-C’ i D-D’ 1/100 

15 Detall porta entrada església 1/50 

16 MATERIALS: Façana de Ponent 1/100 

17 MATERIALS: Façana de Migjorn 1/100 

18 MATERIALS: Façana de Tramuntana 1/100 

19 MATERIALS: Façana de Llevant 1/100 

20 Hipòtesi abans enderrocament edificis annexos 1/100 

21 Hipòtesi fases evolutives de l’església S/E 

22 Estructura metàl·lica de reforç existent 1/50 – 1/20 

23 Planta cementiri 1/200 

24 Alçat i seccions cementiri 1/200 

25 Detall porta principal cementiri 1/50 

26 Detall mausoleu 1/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA SANTA MARIA DE BARBERA I EL CEMENTIRI LA ROMÀNICA 

 

39

9. ESTUDI PATOLÒGIC: 

9.1- Fitxes de les patologies 

INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº1  

 

Identificació de la lesió:  Esquerda  

Tipus de lesió  Lesió mecànica 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

1. LOCALITZACIÓ : Absis central 

 

 

2. SITUACIÓ: 
 

  

 

3. FOTOGRAFIES: 
                    INTERIOR VOLTA CREUER                                         EXTERIOR ABSIS 

                       

 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

Esquerda d’uns 3mm d’amplada que travessa verticalment tot l’absis central des de la base, creuant la 

finestra. Continua per la volta de quart d’esfera i travessa la coberta del creuer per l’eix de simetria. 

 

 

 

5. CAUSES: 
 

Defecte de competència geomecànica del terreny i defecte d’encastament dels fonaments en la unitat 

competent. Degut a la importància d’aquesta lesió hem considerat  de tractar-la en profunditat en el punt 

9 d’aquesta memòria. 

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

Reomplir amb barreja de graves i ciment la zona dels fonaments per millorar l’estabilitat. 

Veure punt 9. 

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Un cop estabilitzats els assentaments  i arreglada l’esquerda es recomana seguir un control visual i amb 

testimonis cada 3 mesos el primer any. Després només visual anualment per controlar que la esquerda 

no reaparegui. Si en cinc anys no ha reaparegut es pot donar per solucionat.  
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INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº 2 

 

Identificació de la lesió:  Crosta biogènica 

Tipus de lesió  Lesió física 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

Data de la  inspecció  19 d’Octubre de 2012 

 

1. LOCALITZACIÓ : En zones amb humitat de les façanes. 

 

 

2. SITUACIÓ: 

 

 

3. FOTOGRAFIES: 

                  

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

Trobem crosta biogènica en forma de líquens de diferents tonalitats i molsa situat en les zones humides de 

les façanes. 

 

 

 

5. CAUSES: 
 

Aquesta crosta es crea a causa de l’acció contínua de l’aigua en els murs de pedra, aquesta humitat que 

afecta als murs de pedra durant gran part de l’any afavoreix l’aparició de líquens i molsa que s’alimenten 

de la calç de les juntes de morter. 

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

Es tracta d’una patologia amb lleu perill estructural. Ha de ser controlada per evitar que degradi els 

materials que componen el mur. 

Per millorar la percepció estètica, caldrà realitzar una neteja de la crosta biogènica i una protecció 

d’aquests elements per evitar, en la mesura de lo possible, que es reprodueixi la lesió. 

Es proposa realitzar una neteja amb mètodes mecànics o micro-raigs de sorra, avanç d’aplicar aquesta 

solució al edifici s’ha de confirmar que aquesta no farà malbé l’estat original de la pedra. 

La protecció s’ha de realitzar aplicant un producte hidrofugant que no modifiqui l’estat original de la pedra.  

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Es necessari realitzar un control visual periòdic, es recomana una inspecció cada 24 mesos, es 

comprovarà l’estat de la crosta biogènica i s’aplicarà l’hidrofugant segons les característiques del material 

emprat. 
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INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº3  

 

Identificació de la lesió:  Despreniment de junta de morter de calç 

Tipus de lesió  Lesió mecànica 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

Data de la inspecció  23 d’Octubre de 2012 

 

1. LOCALITZACIÓ : En diferents zones de les façanes. 

 

 

2. SITUACIÓ: 

 

 

3. FOTOGRAFIES: 

            

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

En diferents parts de les façanes s’ha produït una pèrdua del morter de calç de les juntes dels murs. 

 

 

 

5. CAUSES: 
 

Els agents atmosfèrics són la principal causa d’aquesta lesió. El gel, les escorrenties d’aigua de pluja, el 

sol, la temperatura, etc. Aquests elements provoquen que l’element més dèbil es desgasti amb més 

facilitat que el més resistent. 

La causa que produeix aquesta lesió no es pot eliminar, únicament es pot reparar la lesió i realitzar un 

manteniment per que no es reprodueixi. 

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

Amb el pas del temps pot convertir-se en un perill estructural considerable, però actualment el perill 

d’aquesta lesió es lleu. 

Per reparar aquestes juntes es recomana sanejar aquestes zones de les façanes i realitzar un rejuntat 

dels carreus amb morter de calç. 

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Es necessari realitzar un control visual periòdic, es recomana una inspecció cada 24 mesos. En aquest 

control s’ha de controlar l’estat de conservació dels murs exteriors per poder reparar i rejuntar els carreus 

si fos necessari. 
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INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº4  

 

Identificació de la lesió:  Deteriorament de les pintures murals 

Tipus de lesió  Lesió física 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

Data de la inspecció  17 d’Octubre de 2012 

 

1. LOCALITZACIÓ : Absis central 

 

 

2. SITUACIÓ: 

 

 

 

3. FOTOGRAFIES:   

               

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

Despreniment de les pintures del suport de guix amb la conseqüent pèrdua de pigmentació. 

 

 

 

5. CAUSES: 
 

Les esquerdes existents fan que l’aigua de pluja es coli a l’interior i mulli els paraments verticals del absis 

deixant la paret humida. Aquesta humitat fa malbé el suport i provoca que la pintura caigui i/o perdi 

pigmentació. La causa directe és l’aigua, que entra per les esquerdes que són produïdes per els 

assentaments del terreny explicats en profunditat al punt 9 del projecte. 

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

S’ha de fer una intervenció per a repara les esquerdes el més aviat possible per evitar que continuï entrant 

aigua i deteriorant les pintures. Primer s’ha de solucionar la patologia que causa les esquerdes (Veure 

proposta d’intervenció al punt Nº 9) i un cop estabilitzat l’edifici es procedirà a fer un sanejament de 

l’esquerda per evitar que hi hagi material solt i desprès. Es continuarà reomplint la esquerda amb morter 

de reparació sense retracció o algun tipus de resines elastomèriques. Aquesta intervenció per interior s’ha 

de fer sota la supervisió d’un expert en conservació d’obres d’art per evitar al màxim possibles danys 

irreparables a les pintures.  

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Es necessari realitzar un control periòdic de l’estat de conservació de les pintures per comprovar que no 

avança el deteriorament. Es recomana un control visual cada 3 mesos fins que s’hagi reparat l’esquerda. 

Un cop solucionat aquest tema s’hauria de continuar amb els controls visuals però espaiant-los a un cop a 

l’any. 
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INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº 5 

 

Identificació de la lesió:  Esquerda al mur nord de la Nau principal 

Tipus de lesió  Lesió mecànica 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

Data de la inspecció  12  de Novembre de 2012 

 

1. LOCALITZACIÓ : Mur nord nau principal 

 

 

2. SITUACIÓ: 

 

 

3. FOTOGRAFIES:   

                  

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

Esquerda en diagonal en el mur nord de la nau principal a la intersecció amb el transsepte just on carrega 

la façana oest del campanar es visible a les dues bandes del mur, tant interior com exterior.   

 

 

 

5. CAUSES: 
 

El defecte de competència geomecànica del terreny i defecte d’encastament dels fonaments en la unitat 

competent generen assentaments diferencials que fan que la zona de la torre del campanar arrossegui la 

part superior del mur nord. Aquest tema es tracten en profunditat en el punt 9. 

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

Un cop solucionat el tema del terreny tal i com es proposa en el punt 9 d’aquesta memòria, caldrà procedir 

a reparar l’esquerda. Es proposa sanejar la zona i reomplir l’esquerda amb morter de reparació sense 

retraccions i posteriorment refer els carreus del mur exterior amb morter de calç i arrebossar l’interior. 

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Un cop estabilitzat el terreny i arreglada l’esquerda es recomana seguir un control visual anual per 

controlar que la esquerda no reaparegui. 
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INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº 6 

 

Identificació de la lesió:  Humitats en el lateral del mur nord la nau  

Tipus de lesió  Lesió física 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

Data de la inspecció  17 d’Octubre de 2012 

 

1. LOCALITZACIÓ : Nau principal 

 

 

2. SITUACIÓ:  

                          

 

3. FOTOGRAFIES:   

               

 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

Humitats en el mur nord interior de la nau principal. 

 

 

 

5. CAUSES: 
 

Les esquerdes existents deixen que l’aigua de pluja es coli a l’interior i mulli els paraments verticals de la 

nau central deixant la paret humida. Aquesta humitat fa malbé el revestiment i el deixa tacat.  

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

S’ha de fer una intervenció per a repara les esquerdes el més aviat possible per evitar que continuï entrant 

aigua i deteriorant l’interior. Un cop reparada l’esquerda (veure fitxa Nº 5) s’haurà de sanejar i refer el 

revestiment interior que ha sigut malmès.  

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Es necessari realitzar un control periòdic dels murs per comprovar que no avança el deteriorament. Es 

recomana un control visual cada 6 mesos fins que s’hagi reparat l’esquerda. Per millorar la ventilació de 

l’església seria convenient ventilar-la dos cops per setmana, sobre tot en èpoques humides. 
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INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº 7 

 

Identificació de la lesió:  Trencament de teules de la coberta 

Tipus de lesió  Lesió mecànica 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

Data de la inspecció  12 de Novembre  de 2012 

 

1. LOCALITZACIÓ : Nau principal 

 

 

2. SITUACIÓ: Repartit per tota la coberta 

                                  

 

3. FOTOGRAFIES:   
 

    

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

S’observa trencament de les teules subjectades amb toc de morter. Les teules trencades es troben 

disperses per la totalitat de la coberta, no podent definir una zona concreta de la lesió. 

 

 

 

5. CAUSES: 
 

Les possibles causes que podrien provocar el trencament de les peces són les relacionades amb el vent, 

l’acció del sol i les gelades. La falta de manteniment es una causa que augmenta la aparició de dita lesió. 

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

Els agents atmosfèrics que han produït la lesió no es poden evitar, per tant  caldrà retirar les teules 

trencades i col·locar-ne de noves. Si hi ha pressupost el millor seria retirar totes les teules de les cobertes, 

impermeabilitzar be el suport i tornar a col·locar teules noves envellides per no trencar el conjunt. 

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Es necessari realitzar un control periòdic de la teulada per assegurar que no hi hagi trencament de noves 

peces. Es recomana un control visual cada 18 mesos.. 
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INFORME DE L'ESTAT DE LES PATOLOGIES DE 

L'ESGLÉSIA "LA ROMÀNICA" SITUADA A BARBERÀ 

DEL VALLÉS  

PATOLOGIA Nº 8 

 

Identificació de la lesió:  Esquerda al mur sud del transsepte 

Tipus de lesió  Lesió mecànica 

Diagnòstic  LLEU                    IMPORTANT                  GREU                   

Data de la inspecció  25 de Novembre de 2012 

 

1. LOCALITZACIÓ : Nau principal 

 

 

2. SITUACIÓ: 

                          

 

3. FOTOGRAFIES:   

                                     

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 

Esquerda en el mur sud del transsepte. 

 

 

 

5. CAUSES: 
 

La causa principal de l’esquerda es el defecte de competència geomecànica del terreny i defecte 

d’encastament dels fonaments en la unitat competent. que origina un possible desplomament del mur 

respecte la volta i un assentament diferencial. 

 

 

 

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ: 
 

Un cop solucionat el tema del terreny tal i com es proposa en el punt 9 d’aquesta memòria, caldrà procedir 

a reparar l’esquerda. Es proposa sanejar la zona i reomplir l’esquerda amb morter de reparació sense 

retraccions i posteriorment refer els carreus amb morter de calç del mur exterior i arrebossar l’interior. 

 

 

 

7. MANTENIMENT: 
 

Un cop estabilitzat el terreny i arreglada l’esquerda es recomana seguir un control visual anual per 

controlar que la esquerda no reaparegui. 
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La diferència de càrregues entre els costats sud i nord del transsepte on es troba el campanar fa que es generi 

una excentricitat. Si observem la fotografia 9.2.5 podem veure les dovelles de l’arc triomfal despreses en 

direcció nord i per tant ens marca la direcció del moviment. 

 

 

- Interpretació i anàlisi del estudi de descens de càrregues:  

A continuació es mostra un resum de les càrregues repercutides al terreny en les zones que ens interessa 

estudiar.  

Segons la situació que es mostra a la figura 9.2.1 la tensió transmesa al terreny o la càrrega repercutida a la 

base dels fonaments és la següent. 

 

Zona de la torre del campanar:    Nau principal 

A = 6,44 Kg/cm2      Mur nord = 7,77 Kg/cm2 

B = 5,08 Kg/cm2      Mur sud = 7,77 Kg/cm2 

C = 4,01 Kg/cm2 

D = 5,85 Kg/cm2 

 

        
Figura 9.2.1 Descens càrregues per trams de la torr e  
  realitzada per Albert Casals i Jose Luis González  
 
Segons la informació extreta del geotècnic referida a la situació del fonaments hi ha unes zones en que aquest 

està situat a la unitat de reblert antròpic i d’altres a la unitat lutítica. Els que es troben encastats a la unitat 

lutítica no superen els 0,40 metres d’encastament i els que estan a unitat de reblert antròpic s’han de 

considerar d’encastament nul degut a la naturalesa d’aquest que té falta de cohesió. 

Hi algunes zones on s’han detectat bosses de runes i algunes tombes que fan que també en aquests punts 

l’encastament es consideri nul. Un dels punts on s’ha detectat aquestes bosses és la cala 7 que està situada a 

l’àmbit de la torre del campanar. 

 

 

 

- Relació dels resultats del descens de càrregues a mb la capacitat portant del terreny:  

A continuació passem a analitzar les dades del geotècnic sobre la capacitat portant del terreny a la zona de la 

torre del campanar i l’absis nord que són les que considerem importants per l’estudi de l’esquerda. 

En l’estudi geotècnic s’ha calculat la carrega màxima admissible (Qma) a partir de les formules de Terzaghi i 

prenent els fonaments com a sabata continua i amb les següents dades. 

Per la unitat de reblert s’ha pres un angle de fregament intern del terreny de 18º i una cohesió de 0,10 Kg/cm2. 

Per la unitat lutítica l’angle de fregament de 22º i una cohesió de 0,40 Kg/cm2 (valors mínims). 

Per cada tram d’estudi calculen la càrrega màxima admissible per les dues unitats del terreny de la 

fonamentació, reblert i lutítica. 

Amb aquestes dades i els càlculs anteriors del descens de càrregues, es pot trobar el factor de seguretat del 

terreny  F= Qma/Qr  que per funcionar hauria de ser superior a 3.  

Analitzem els dos punts que, en el nostre criteri, ens afecten per concretar les causes de l’esquerda.  

Per començar, els fonaments de la cara nord del campanar,segons les cales C3 i C7 (zona C Figura 9.2.1),  es 

troben encastats en la unitat de reblert . Els resultats obtinguts en aquesta zona (zona  C)  són de 1,71 Kg/cm2 

de càrrega màxima admissible pel terreny i de 4,01 Kg/cm2 de carrega repercutida pels fonaments.  

Per tant, el factor de seguretat en aquest punt seria � 1,71/4,01 = 0,42<3.  

 De la mateixa manera, el mur nord de la nau principal té els fonaments encastats a la unitat lutítica on la 

càrrega màxima admissible del terreny és 15,36 Kg/cm2 i la càrrega repercutida per els fonaments és de 

7,77Kg/cm2 i per tant el factor de seguretat és 1,97<3.  

 

Una altre referència important per l’estudi de les causes de l’esquerda és la troballa a la zona oest de la torre 

de la bossa de rebliment antròpic, runes i cavitats de fondària fins a tres metres que ha ocasionat una 

sol·licitació lateral que ha afectat a la estabilitat de la torre. 

 

Per acabar també és rellevant el fet que el tipus de terreny de la unitat antròpica sigui molt permeable i ha 

deixat passar l’aigua fins la unitat lutítica. Alguns materials analitzats de la unitat lutítica han presentat uns 

valors d’humitat superiors al límit plàstic i per tant poden comportar-se de manera plàstica davant un augment 

d’humitat. Quan es supera el límit plàstic, el sòl es torna més fluid i perd la capacitat de mantenir la seva forma 

i per tant es deforma. 

 

 

 

 MUR NORD 

MUR SUD 
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- Possibles causes: 
La conclusió que s’extreu d’analitzar les anteriors dades geològiques i geotècniques es pot resumir en dos 

punts problemàtics que són un defecte de competència geomecànica del terreny de suport i el defecte 

d’encastament dels fonaments en una unitat competent.  

En definitiva, la capacitat portant del terreny no suporta les tensions que transmeten les càrregues de l’edifici 

als fonaments dins uns paràmetres de seguretat . Per altre banda, no tots els fonaments es troben en el 

mateix tipus de terreny ni tenen el mateix encastament i per tant es produeixen assentaments diferencials 

perquè assenten més o menys segons la zona on es trobin.   

En quant a la plasticitat del terreny creiem que les pluges intenses de 1962 que va produir la riuada del riu 

Ripoll van poder influir de manera desfavorable en l’augment  de la humitat del terreny i per tant generant un 

comportament plàstic de la unitat lutítica. Aquest comportament plàstic podria haver produït assentaments 

diferencials de l’estructura, sobretot en la zona més carregada del campanar.  

 

Analitzant tots els canvis que ha sofert l’Església al llarg del temps hem deduït que possiblement totes les 

edificacions que hi havia construïdes al voltant feien l’efecte de contraforts i a la vegada impermeabilitzaven tot 

el terreny del voltant de l’edificació. Per tant frenaven l’avanç de l’esquera i, en el moment en que es van 

enderrocar va tornar a revifar.  

 

 

 

9.3- Proposta d’actuació. 
 
Amb tota la informació recavada als punts anteriors podem determinar una proposta d’actuació per a 

solucionar la patologia.   

La intenció principal és poder desmuntar l’estructura metàl·lica de suport interior col·locada a l’absis.  Per 

poder-ho fer primer s’ha d’aconseguir estabilitzar l’edifici per evitar que l’esquerda torni a reaparèixer. 

S’hauria de fer que tots els fonaments tinguessin un encastament en la unitat lutítica, però per executar-ho 

s’ha de fer una intervenció molt agressiva on s’ha d’excavar tant per dins com per fora. Això pot suposar la 

pèrdua de restes arqueològiques i possiblement la troballa de tombes antigues. 

Per evitar-ho, la  solució que s’ha trobat és afegir materials amb bona capacitat portant en el punt on estan 

recolzats els fonaments de la zona de la capçalera i mur nord de la nau principal per a que sigui capaç de 

suportar les càrregues transmeses amb el mateix assentament.  

 

La nostre proposta seria obrir per la part exterior de l’edifici i reomplir amb una barreja de graves i ciment just 

per sota dels fonaments i així dotar-los d’un suport estable tal com mostrem a la figura 9.2.2. La intervenció es 

faria per batatges alternats per evitar problemes d’estabilitat a l’edifici al descalçar-lo.  

 

 

                
Figura 9.2.2 Detall batatge recalçat fonamentació. 
 

Per una altre banda, als anys 30 un informe del Arquitecte Jerónimo Martorell ja va constatar que l’acumulació 

d’aigua de pluja prop dels murs dels absis feia més plàstic el terreny i en conseqüència més inestable. Va 

proposar construir unes voreres per allunyar l’aigua quan plogués e impermeabilitzar-lo. Aquestes voreres 

només es van construir als peus de la capçalera i tenen un ample de uns 50 centímetres que considerem 

insuficients. 

Un cop solucionat el problema amb la fonamentació, proposem construir una vorera en tot el perímetre de 

l’edifici i amb un ample de mínim dos metres. Al final de la vorera es col·locarà una canal soterrada tipus 

(veure F. 9.2.6)  amb una reixa a la superfície que permeti allunyar les aigües cap al riu. (Fig. 9.2.3) 

                                  
Fotografia 9.2.6 Exemple canal                                          Figura 9.2.3 Detall possible canal 
al final de la vorera 
 

 Una vegada estabilitzats els moviments amb la intervenció als fonaments i construïda la vorera, s’hauria de 

fer un control dels testimonis o una lectura amb inclinòmetres a la façana per assegurar que ja no es 

produeixen moviments. El següent pas seria el desmuntatge de l’estructura metàl·lica.  
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 Una vegada estabilitzats els moviments amb la intervenció als fonaments i construïda la vorera, s’hauria de 

fer un control dels testimonis o una lectura amb inclinòmetres a la façana per assegurar que ja no es 

produeixen moviments. El següent pas seria el desmuntatge de l’estructura metàl·lica.  

 

A continuació es procediria al sanejament i reparació de totes les esquerdes reomplint-les amb morter de 

reparació sense retracció. 

 

A més s’ha de tenir en compte també que actualment el talús que separa el riu del pla de l’església és estable 

gràcies als materials de la massa esllavissada a la seva base. Si es produís un altre desbordament del riu i 

s’emportés tot aquest material es tornaria inestable i podria perillar el talús.  S’hauria de construir un mur de 

contenció per la zona baixa del talús. 
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10. CONCLUSIONS. 
 

En aquest projecte de fi de grau hem pogut posar en pràctica una gran part dels coneixements adquirits durant 

la carrera, sobretot els relacionats amb historia, construcció, materials, topografia, interpretació i realització de 

plànols, patologies i rehabilitació.  

 

A més hem conegut la població de Barberà del Vallès, molt propera a Barcelona però que mai havíem visitat 

amb interès arquitectònic; quan vam començar a fer la recerca d’un edifici a estudiar i vam trobar l’Església “La 

Romànica” de seguida vam tenir clar que seria l’objecte del nostre estudi. Ja que l’església té un cementiri al 

costat molt vinculat a ella, vam trobar interessant també estudiar aquesta construcció 

 

Gracies a l’aixecament arquitectònic de l’Església “La Romànica” i el cementiri i a la recerca d’informació sobre 

les dues construccions i el seu entorn hem pogut conèixer la historia i l’arquitectura d’aquestes edificacions, la 

qual cosa ens ha permès comprovar el gran valor arquitectònic que representen per la població i la gran 

necessitat de protegir el patrimoni arquitectònic. 

 

Per part del cementiri la recerca d’informació no ha donat molts resultats, hi ha molt poca documentació que 

faci referència a la construcció. Se sap que va ser inaugurat l’any 1907 i que va ser l’únic cementiri de la 

població fins que a la dècada dels 70 l’augment de població va obligar a construir un de nou fora del nucli 

urbà. Hem fet un aixecament i el seu estat de conservació és bo ja que ha estat restaurat en els últims anys. 

 

Per part de l’església hem fet una tasca d’investigació i recerca per poder recopilar tota la informació i 

documentació necessària per conèixer l’edifici. Hem hagut de fer diverses visites a l’Ajuntament de Barberà, a 

Serveis Territorials i parlar amb el mossèn de l’església Josep Jordi i Bofill. De tots ells hem aconseguit molta 

informació que ens ha ajudat a entendre i analitzar l’edifici i arribar a la conclusió de la problemàtica que pateix 

l’Església “La Romànica”. 

 

L’edifici té una gran esquerda que travessa verticalment tot l’absis central des de la base, creuant la finestra, 

continua per la volta de quart d’esfera i travessa la coberta del creuer per l’eix de simetria, actualment hi ha 

una estructura metàl·lica que reforça l’estructura i estabilitza l’edifici. La nostra finalitat ha estat poder 

presentar una proposta d’intervenció per estabilitzar l’edifici a base de millorar la fonamentació e 

impermeabilitzar el terreny poder retirar l’estructura de reforç existent i així retornar a l’església el seu aspecte 

original. 
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