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1. ART ROMÀNIC (SEGLE XI AL XII)

1.1 INTRODUCCIÓ:
Pels volts de l’any 1000 Europa sembla desempallegar-se d’un mal son de segles, una crisi que
venia d’abans de la caiguda de l’Imperi Romà, i diversos fenòmens indiquen una evident
recuperació econòmica i humana.

El signe més clar d’aquesta recuperació és l’aparició d’un estil artístic nou i comú a tot el continent
“l’art romànic”, i que el tindrem present durant els s. XI i XII .

L’art romànic serà per als catalans del segle XX la primera manifestació artística de nacionalitat, ja
que neix vinculat a Europa des de bon començament, i a més a més el nostre país l’adoptà i hi
aportà singularitats.

És l’art de l’Occident cristià, continuador de l’arquitectura i escultura romana, diferent de l’art
oriental o bizantí i més fidel a la tradició de l’última època romana. Es diversifica en escoles i
branques, d’una banda cap al sud d’Itàlia, d’una altra fins a Anglaterra.

Les principals influències del romànic català procedeixen de la Llombardia pel que fa a
l’arquitectura i de les escoles provençal i tolosana en escultura. Això però no va fer que aquí no es
crees un estil propi, la disposició de la pedra i de les obertures i en la coberta de grans superfícies
amb volta fan el romànic català diferent de les altres regions veïnes.
Ja podrem trobar aquestes característiques a edificis construïts dins del “primer romànic” (batejat
així per Puig i Cadafalch tot i no ser el primer cronològicament). De la mateixa forma podrem dir el
mateix d’edificis aixecats al s. XII , dins del “segon romànic” o “romànic internacional”, que tot i
tenir clares influències romanes presenten alguna cosa que els diferencia i els fa originals.

El fet de trobar gran nombre d’edificis religiosos construïts durant l’època fan que equivocadament
relacionem l’art romànic amb esglésies, monestirs o claustres especialment amb aquells que
trobem enmig de la muntanya. El terme romànic s’aplica que tot allò (edificació, decoració,
mobiliari i fins i tot estris de la vida quotidiana) que va ser construït durant els tres segles que van
de l’any 1000 fins al 1300.
Trobem una arquitectura civil, militar i urbana que ens ha deixat nombrosos castells, magnífiques
torres, palaus o cases fortes i velles cases i fortaleses. Els elements de decoració, les pintures
murals, les estàtues... també formen part del romànic. També seran romàniques algunes peces
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més petites, però no menys importants, com tapissos, brodats, peces d’orfebreria... Tot això
integra el món del romànic.
Els edificis que avui en dia identifiquen com a romànics se’ns presenten amb pedra nua tant a
l’exterior com a l’interior, però abans això no era així. Totes les esglésies eren arrebossades a
l’interior i cobertes de pintures no solament als absis, sinó també a la nau i sovint a la volta.
Sembla ser que l’època romànica

evitava tant com podia la pedra nua i per això pintava i

arrebossava no solament els murs, sinó també els capitells dels claustres i les portades com
encara s’observa en algunes.

1.2 EL ROMÀNIC CATALÀ:
Tres seran els punts fonamentals en que es basa la transformació de l’arquitectura del segle XI al
XII
- Transformació en l’aparell de construcció : es comença a fer un aparell regular, la pedra ja no es
talla de qualsevol manera sinó que s’intenta aconseguir formes regulars.
- Reapareix la columna : aquesta substitueix al pilar
- Gran presència i important desenvolupament de la decoració escultòrica: concebuda com a part
de l’arquitectura, no com un afegit
Apareixen diferents tipus de plantes, però totes formaran part del romànic, tres naus amb coberta
de fusta, planta basilical amb transsepte i cúpula central... Cal destacar també la desaparició de la
coberta de fusta enfront de la volta de pedra.

Planta d’una sola nau
Amb cúpula central

Planta de 3 naus
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Planta basilical

1.3 ETAPES DE L’ART ROMÀNIC:
L’evolució del romànic va íntimament lligat als esdeveniments històrics. Entre la formació de la
Marca Hispànica, a partir del 785, la desfeta de Barcelona per Almansor (985) i l’expansió dels
catalans a Còrdova (1010), es construeixen i reconstrueixen al país edificis, sobretot castells i
esglésies que anomenem amb un nom genèric de preromànic.

Durant les primeres dècades del s. XI ja es defineix un nou estil que s’anomenarà romànic i que
anirà variant fins convertir-se en el gòtic a finals del s. XIII .

1.3.1 El preromànic:
És l’etapa que precedeix al romànic i que ha deixat pocs testimonis, però suficients per veure com
es repeteixen les formes i les escultures. S’han volgut veure diferents influències dins d’aquest
període ( la disposició paleocristiana i d’època visigoda a les antigues esglésies, mostres
mossàrabs en els edificis que adopten l’arc de ferradura, l’art àrab o califal...) cosa que revelarà
l’heterogeneïtat que presenta tot el que s’ha volgut incloure dins l’art anomenat preromànic.

1.3.2 El romànic llombard:
El canvi de mil·lenni suposa un allunyament del perill musulmà i la subjecció dels regnes de taifes
als nostres comtes. Això va fer que els grans llinatges volguessin emular als comtes en la
construcció d’esglésies i monestirs, sovint com a panteons familiars. El país es troba en un bon
moment econòmic i el sistema feudal es fa fort.

Tot això influirà en la construcció de grans edificis assajant nous mètodes constructius o copiant
formes foranes. La solució que es va fer servir de forma majoritària fou la d’adaptar solucions i
decoracions importades de fora i col·locar-les a edificis fets amb una disposició i uns volums
propis. Van ser els mestres llombards els que, en alguns casos de forma espontània i en d’altres
cridats expressament, van introduir al país el que anomenem el romànic llombard o el que Puig i
Cadafach defineix com a primer romànic.

De forma paral·lela a les obres d’inspiració llombarda, apareixen edificis amb unes característiques
singulars com Sant Pere de Rodes o Sant Serni de Tavèrnoles, totalment independents de les
influències llombardes i relacionats amb altres edificacions catalanes, això planteja el problema
d’anomenar el primer romànic al romànic llombard.

El romànic de tipus llombard arrelà fortament al país. S’introdueix a casa nostra amb tota la
perfecció tècnica i tota la varietat de voltes de mig punt i aresta, arcs torals formers, fornícules,
arcuacions cegues, lesenes, tribunes, criptes i cimboris.
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Durant el darrer quart del segle XI s’introdueix un tractament més acurat del tall de la pedra i un
refinament en la decoració, però no s’hi afegirà cap innovació arquitectònica o estructural.

1.3.3 El romànic internacional:
A final del s. XI s’introdueixen, al país nous corrents artístics que havien de modificar el nostre
romànic.

A partir de l’assassinat del comte Ramon Berenguer II (1208 ) es produeix una crisi política,
s’introdueix la reforma romana o gregoriana a l’església, i la major part de monestirs benedictins
del país es van unir a congregacions o monestir de França i Itàlia. Es el moment en que es forma
la confederació català - aragonesa (s’uniren Catalunya i Aragó), que facilità la conquesta del país
als àrabs. És el moment en que s’introdueix l’ordre del Císter, amb la creació de Poblet i Santes
Creus.

Tot això va obrir Catalunya a Europa i donà lloc al que coneixem com a romànic internacional, o
segon romànic segons Puig i Cadafalch.

Aquest romànic es caracteritza per una intervenció més acurada dels picapedrers i en la talla
acurada de la pedra, per una planimetria més complicada, sovint amb un cert apuntalament de les
voltes que permetia alleugerir-ne la feixuguesa, i sobretot, per la integració de l’escultura per
decorar portals i finestres amb capitells i arquivoltes esculpides, així com arcs triomfals, cornises i
les cartel·les que les suporten.

El s. XII és el segle en què triomfa l’escultura, inseparable de l’arquitectura, i en què té també la
seva plenitud la pintura, tant la mural com la que es feia sobre taula, els frontals o els baldaquins.

El s. XIII :
El romànic es va amanerant i es va transformant en un art peculiar i que acabà decantant-se pel
gòtic imperant ja a Europa. L’art d’aquest segle es torna més urbà, no com el romànic tradicional
que el trobem més abundant al camp que no pas a la ciutat.
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1.4 GEOGRAFIA DEL ROMÀNIC CATALÀ:
La major part de les obres del romànic es troben al centre i al nord del Principat i es fa estranya la
seva presència a les comarques situades més al sud (al Baix Ebre i al Montsià no n’hi ha cap). Si
només ens fixéssim en les construccions del s. XI les concentraríem al nord únicament.

No té res d’estrany que les principals manifestacions romàniques les trobem al que s’anomena
Catalunya Vella (centre i nord de Catalunya). Si donem un cop d’ull a la situació del Principat
durant aquests segles és fàcil de comprendre.
Catalunya era la terra de frontera entre el cristianisme d’Europa i la invasió islàmica que es patia a
Espanya ( des del s. VII fins a mitjan s. XII). Els islàmics no van ocupar d’una forma important les
terres situades més enllà del Llobregat fins ben entrat el s. XII quan el romànic ja havia perdut
força i apareixia un nou estil que es coneix amb el nom de gòtic.

El fet que la nostra terra no fos conquerida va fer possible que el romànic anés avançant sense
cap problema i pogués evolucionar dins del territori. De la mateixa manera les terres ja
conquerides,Tortosa i Lleida, seran les que tindran una menor aparició del romànic.

Abans de l’any 1000:
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Durant el s. VII es van produir unes destrosses importants sobre el patrimoni existent. Els pagesos
exposats a continues lluites van fugir de les zones més
centrals i van anar cap a zones més segures com seran els Pirineus, lloc on s’experimentà un
augment de presència humana, ja que era més fàcil amagar-se.

Cap al 801 els pagesos del Pirineu van començar a anar a viure al plà mentre els comtes feien
construir castells com a defensa i com a presència de la seva autoritat. El s. IX va ser un segle
d’assentament de la població i ja es van començar a notar els efectes d’una lenta expansió
econòmica.

Sembla ser que van ser dos segles IX i X de gran activitat constructiva i amb moltes ganes de refer
el passat. Es diu que no es pot comprendre el romànic sense conèixer el passat però gairebé tots
els edificis dels dos segles anteriors van ser refets o substancialment modificats d’acord al nou
estil.

Després de l’any 1000:
És al s. XI quan apareix el feudalisme i es produeix l’anomenada revolta feudal. Els pagesos
perden la seva llibertat i queden sota el domini del senyor feudal, que no serà només propietari de
les terres sinó que a més serà jutge.

Les formes del romànic presenten les formes de l’ordre feudal : tot jerarquitzat i organitzat.

1.5 LA VIDA AL ROMÀNIC:
Cap a l’any 1000 els monestirs van esdevenir l’únic lloc de cultura, on hi havia llibres, s’hi feien les
escoles i es desenvolupava l’art. Els monestirs subsistien amb les donacions dels senyors dels
castells i la col·laboració dels pagesos. La possibilitat històrica del romànic ve determinada per
aquestes donacions i per l’expansió econòmica de l’època. Els sobrants que tenien els senyors i
els pagesos es feia servir per construir esglésies o restaurar-les.

Pel que fa als pagesos podem imaginar que el seu ritme de vida era molt monòton, tot el dia
treballant al camp. L’únic canvi que tenien a la seva quotidianitat era, a part de les lluites i les
guerres, la festa dels diumenges i altres dies del calendari religiós (adaptat a les feines del camp).
El lloc on es produïa aquest trencament era l’església, l’espai de festa, de la instrucció a través del
sermó del capellà, i també l’espai de protecció: les sagreres (espai on els pagesos no podien ser
maltractats sota pena de condemnació de l’ànima dels agressors).
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L’època romànica és marcada per la religió i la visió que es té del món serà la que en té l’església.
Es diu que es tracta d’una època analògica (tot està referit a realitats extrasensibles i tot el que
veien i oïen constituïa el símbol d’una realitat més profunda, a través del qual arribaven al món
celestial).

1.6 i 1.7 CONSTRUCCIÓ D´ ESGLÉSIES FA MIL ANYS:
1.6.1 Al segle XI (romànic llombard):
Cap als inicis de la tercera dècada del segle XI es comencen a construir a Catalunya una sèrie de
temples que tenen característiques comunes : uniformitat en els procediments constructius,
determinades formes de plantes, resolució dels problemes arquitectònics i de decoració no
escultòrica, que denoten l’origen comú dels mestres d’obres que els van fer.

Els mestres d’obra procedien de la Llombardia i probablement fou l’abat Oliva qui els portà cap
aquí desprès de veure la seva obra en el seu viatge a Roma l’any 1017.

Els mestres llombards, a la seva terra, treballaven amb maons, aquí l’economia tot just començava
a ressorgir així que no es podien malgastar els diners en decoracions. El que si que teníem era la
roca sedimentària, que era fàcilment tallada en gruixos d’uns 15-20cms i que podia imitar les
formes del maó. Les peces es col·locaven a trencajunts, ajustades pels costats llargs i només es
lliguen les cantonades. Són pedres trencades a cop de maceta i no per un picapedrer.

La major aportació dels catalans a l’estil romànic és el cobriment total de l’església amb volta de
pedra.

1.6.2 Orientació:
Calia establir una línia exacta de l’est a l’oest que formaria un eix al voltant del que calia construir
la nova església. Hem trobat en un llibre la forma en que podien trobar aquesta orientació : es
planta una llarga i prima barra de ferro a l’extrem est que tenia un petit forat a l’extrem superior,
similar a l’ull d’una agulla, a l’extrem oest es col·loca una pèrtiga exactament igual a l’anterior.

S’espera a que comenci a sortir el sol i es va movent la segona barra, la primera calia deixar-la
ben fixa al terra, fins que s’aconsegueix que el raig de sol que passa per l’ull de la situada a l’est
passa per l’ull de la situada a l’oest. La línia que dibuixarà el sol en passar per les barres marcarà
l’eix exacte a partir del qual cal construir l’església.

No sabem si això es feia en tots els casos, tot i que podem creure que només era una tècnica
utilitzada en les grans catedrals.
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Aquest eix principal no es sempre tant perfecte com a la teoria, sinó que presenta desviacions. La
desviació deu provenir, en la majoria dels casos, del moment de l’any en que es produïa el
replanteig (el sol no surt sempre pel mateix punt exacte).

1.6.3 Les plantes:
Podem dir que hi ha tres tipus de plantes : d’un eix de simetria (basíliques), de dos eixos (de creu
grega) i centrals.

Les basilicals són simples o de tres naus i formen el grup que es pot anomenar “de temples
rurals”.

Hem de dir que en alguns casos, hi ha un mal replanteig que fa que elements que haurien de ser
simètrics no ho siguin del tot i fins i tot difereixin molt en les mides.

1.6.4 Els murs:
Quan feien les parets havien de preveure que haurien d’aguantar una volta de pedra, per això es
dona grans gruixos als murs. Com a curiositat podem dir que les naus cobertes amb volta tenen
una relació d’amplada de la nau - gruix de la paret de 4 a 1.

Les pedres que nosaltres veiem queden més o menys ben organitzades donant als murs de
l’església una sensació de parament ben acabat, però si veiem l’interior podrem apreciar que hi ha
un reblert, sovint mal assentat i unit amb fang, de vegades fins i tot s’aprofita obra més antiga, s’hi
tiren les runes.

Pel que fa a l’aparell de les pedres, en aquest segle hem de recordar que els constructors
llombards estaven acostumats a treballar el maó, serà pròxim al del maó tot i que les pedres no
són tant regulars, no totes tenen la mateixa llargada, de manera que fan que les juntes verticals no
siguin regulars.
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Les pedres van unides amb morter de calç i arena de gra molt gros, de manera que podrem
apreciar un junts bastant grans. La mida dels carreus pot ser molt variada, tot i que s’aproximarà
gairebé sempre a la mida del maó, de l’ordre dels 15-20cms, tot i que es fàcil trobar-ne de
dimensions superiors a les bases dels murs.
La mida de la pedra es va reduint a mesura que pugem per la paret. Les voltes solen fer-se a plec
de llibre, amb lloses aplanades a d’intradós però sense retocar a la resta de la pedra.

1.6.5 Cobertes:
Quan els mestres d’obra van adonar-se’n que ja sabien fer les voltes de pedra prou bé van decidir
deixar de fer estructures de coberta d’embigats i encavallades de fusta, ja que aquestes resultaven
d’alt risc davant el foc i els moviments de les fustes produïen goteres a més de fer insegura la
col·locació de les lloses de la coberta.

La secció de la volta era de mig punt, però cap a finals del segle XI i durant el XII trobarem
exemples, plenament romànics, on la volta serà apuntada.

A l’exterior de la coberta s’hi col·locaven llosses, assentades sobre una doble vessant feta de terra
premsada sobre l’extradós de la volta. En alguns casos trobem un espai entre la volta i la coberta
de manera que les lloses quedaran col·locades sobre una estructura de fusta.

En aquesta època desapareixerà l’arc triomfal i apareixerà l’arc de reducció, que serà el que té una
llum intermitja entre l’amplada de la nau i la boca de l’absis .

1.6.6 Portal:
Generalment només n’hi havia un i estava situat a sud, al costat de migdia on més estona hi ha de
llum. La forma del portal es quasi sempre d’arc de mig punt, amb dovelles curtes que reparteixen
la pressió de la paret perfectament.

1.6.7 Finestres:
Hi ha gran varietat en les finestres d’aquesta època, poden ser de doble botzina, o sigui més
amples per dins que per fora, també n’hi ha d’esqueix cap endins , amb una arquivolta poc
profunda....
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Tipus de finestres romànic - llombardes

Les finestres cruciformes són freqüents i solen estar situades a la façana de ponent. Mai no faltarà
una finestra al mig de l’absis, aquesta però no estarà col·locada de manera perfecta al centre sinó
que generalment presenta alguna desviació, això podrem atribuir-ho a un mal replanteig.

1.6.8 Campanars:
Els campanars seran un altre tipus d’obertura que trobarem a les esglésies. Generalment són
amples i de secció rectangular. Si al campanar té espai per a dues campanes, generalment
trobarem dos arcs que estaran aguantats pel mig per una columna monolítica.

Al campanar, com a les finestres de les naus, normalment, els arcs són aparellats, amb una o
dues rosques de dovelles. Podrem trobar alguna excepció i que aquesta volta sigui monolítica.

1.6.9 Decoració:
La decoració que trobarem a aquestes esglésies no és una decoració d’escultor sinó que estarà
feta amb canvis de plans que donaran jocs de llums i de sensacions que per si soles ja decoraran
el temple.

El repertori d’elements decoratius no és massa gran : lesenes, arcuacions, dents de serra,
finestres cegues i fornícules, tot jugant amb la policromia que poden presentar els materials per si
mateixos.
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Les lesenes són una mena de falsos pilars verticals que surten de 5 a 12cms del parament i que
aniran des de el terra fins al ràfec, al segle XI, i que s’escurçaran
força al segle XII .

Sempre aniran rematats per les arcuacions, que no són més que arquets simples o múltiples i de
forma semicircular. El punt de l’església on els trobarem serà l’absis, tot i que en algun cas concret
podem trobar-los a les parets laterals i la de ponent, però no és
massa corrent.

Si les arcuacions van soles, sense les lesenes
hem de considerar que l’església és de finals
del segle XI o ja del XII .
També és fàcil trobar finestres cegues entre les
lesenes, que només seran visibles des de l’exterior
ja que no passen per tot el gruix de la paret.

Exemple d’arcuacions i lesenes

1.6.9.1 Els altars:
S’ha pogut saber, per la posició dels altars, que es deia la missa d’esquena a la gent del poble, ja
que estan arrambats, o poc separats de les parets del fons. Per aquesta raó el capellà no hauria
pogut col·locar -se de cara a la gent, no cabia entre l’altar i el mur.

Per la forma dels altars romànics que han arribat als nostres dies, podem dir que n’hi ha de dues
classes : de tenant prismàtic prim, molt més estret que l’ara, o gruixut com la base d’aquesta.

1.7 Al segles XII - XIII (romànic internacional):
En aquest període hi ha una millora econòmica que farà canviar la manera de fer l’aparell dels
murs i la decoració, tot i que les formes de les plantes es mantindran igual que les del segle
anterior.

Es faran servir carreus de mida superior i amb tall de picapedrer per als murs, amb superfícies
llises, i fent fàcil ajustar unes peces amb les altres, facilitant la feina del paleta que podia col·locar
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menys morter als junts i fins i tot podien arribar a confiar en el pes de les peces per aguantar el
conjunt (cosa que ja feien els romans segles abans).

Sabem que la imatge d’aquestes esglésies enfront a les del segle anterior és força diferent, i
sembla que a la gent de l’època els va sobtar tant, que fou en aquest moment quan començaren a
arrebossar i pintar les parets de les esglésies més petites i fetes amb carreus irregulars, deixant
lliures de pintura les que es construïren al s. XII amb carreus ben tallats. Queda per aquest darrer
segle la decoració purament escultòrica.

1.7.1 Orientació:
Observem que no hi ha variacions en l’orientació de les esglésies respecte al segle anterior, es
manté l’eix est - oest amb les variacions derivades del moment en que es replanteja.

1.7.2 Plantes:
Amb la forma de les plantes ens passa el mateix que amb l’orientació. Trobem esglésies de tres
naus amb transsepte, de creu llatina amb tres absis o amb un de sol, i de nau única. El que no
trobarem seran temples de creu grega o circular.

El que si diferencia les plantes d’aquest segle és el bon replanteig. Ja no passa com al segle
passat, en aquest moment els mestres d’obra sembla que ja en saben més i es detecten menys
errors de replanteig.

1.7.3 Proporcions:
La relació entre la llargada i l’amplada de la nau no varia gaire respecte del segle XI, tot i que són
una mica més allargades.

1.7.4 Murs:
Els murs, igual que al segle anterior, seran alts i gruixuts. Els constructors confien en el gruix de la
paret per aguantar la volta, tot i que de vegades trobem contraforts en els punts d’empenta dels
arcs torals, no seran uns contraforts com els que trobarem al gòtic, sinó que seran amples però
sortiran poc del gruix de la paret.
La relació entre el gruix de la paret i l’amplada de la nau dóna una mitjana de 1 a
3.6.

1.7.5 Aparell:
Trobem els carreus més grans i ben tallats, amb acabat puntejat d’escoda o de ratllat inclinat o en
espiga. Estaran col·locats en filades d’alçada bastant regular i que gairebé sempre superarà els 25
CMS. Les juntes seran primes i el morter fet amb gra fi. No ens ha de resultar estrany trobar peces
de grans dimensions en l’especejament del mur.
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A les voltes es fàcil trobar pedres perfectament tallades o carreus irregulars col·locats a plec de
llibre. En molts casos ens trobarem que les parets estan fetes amb carreus perfectament tallats i
que les voltes, sobretot les de l’absis, estan fetes amb pedres irregulars, no sabem si això era per
estalviar diners o bé per acabar el més ràpid possible i així poder donar missa.

Exemple d’aparell del romànic del s. XII

Calia moure les pedres i eren massa grans i pesants per tal que un home sol pogués fer-ho, per
això van inventar-se una manera de traslladar-les. Es col·locaven al terra dues grans estaques,
una al costat de l’altra i s’empenyia la pedra fins col·locar-la al damunt, dues persones agafaven
els extrems de les estaques i les aixecaven.
Les millors pedres eren les utilitzades a les voltes i a les finestres. Primer es fa l’absis, amb un
encofrat de fusta molt treballat, de manera que es pot celebrar les cerimònies abans d’acabar
l’església ja que és un procés que durarà molt temps.

1.7.6 Voltes:
Tot i que continuaran fent-se les voltes semicilíndriques reforçades, o no, amb arcs torals no es
estrany trobar en aquesta època voltes lleugerament apuntades.
La novetat que presenta aquest segle són les voltes de creueria o voltes d’aresta.

1.7.7 Arcs:
A l’interior de les esglésies solen ser de mig punt o apuntats, els dels portals i les finestres
acostumen a ser semicirculars.

L’arc de reducció, de vegades queda envoltat per fora per la paret de l’absis, i d’altres queda dins
la paret de la nau, aquesta última situació és la més corrent. Cal dir que no sempre trobarem arc
de reducció.

15

1.7.8 Portals:
Es col·locarà ornamentació per convertir l’entrada al temple en una mena d’accés simbòlic a la
glòria. Trobarem dos tipus de portals: els de llinda i els d’arcada.

Els que trobarem habitualment seran els d’arcada, tot i que n’hi han de llinda rectangular, que en
alguns casos quedaran reforçats per un arc de descàrrega.

Els portals d’arcada solen tenir les dovelles més amples, que al s. XI, de pedra ben tallada i amb
arc de mig punt, tot i que en trobem alguns un xic apuntats. No són arcs decorats.

Resulta important l’aparició de les columnes a les bandes de l’arc, sembla que serà una creació de
l’Occitània i que s’importà a Catalunya. Hi ha entrades amb 1,2 o 3 columnes per banda. Tot i que
apareixeran timpans als portals no serà el més corrent.

En els capitells trobarem una riquesa escultòrica que també es traslladarà als anells tòrics, que
continuen als pilars, i que serà, de forma general, limitació de cistelleria, brodats o endomassats,
còpia de teixits, anelles, palmetes, dents de serra...

No és habitual que la porta tingui un gruix diferent al de la paret on es troba, tot i que hi ha algun
cas en el que la porta serà un element sortint del mur, per tal de reforçar la seva monumentalitat i
permetre un nombre major d’arquivoltes de les que li caldrien.

1.7.9 Finestres:
Seguiran en ús tots els tipus explicats per al s. XI i s’inventaran nous models de finestres.
Normalment són arquejades, encara que trobaríem algun cas en el que la llinda és rectangular.
Moltes vegades fan arcs en degradació, amb columnes o sense.

En el sentit del gruix de la paret són: rectangulars, d’esqueix cap endins, de doble esqueix,
d’arquivolta externa i esqueix cap endins, rectangulars fins a mig mur i botzinades d’allà cap a
l’interior, o al revés.
Hem de fer referència també a les rosasses, finestres de gran dimensió que donaven una bona
il·luminació a l’església, generalment des de la façana de ponent.

1.7.9.1 Decoració arquitectònica:
Així com en el s. XI parlaven d’una decoració basada en l’arquitectura, en el s. XII hem de parlar
de decoració basada en l’escultura. Van desapareixent les lesenes, les arcuacions es fan amb
peces ben tallades, desapareixen les finestres cegues i les fornícules.
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Apareix la cornisa de mènsula als ràfecs de les cobertes substituint a les arcuacions. A l’interior del
temple apareixeran unes impostes amb gran varietat de formes.

Perfils de cornises dels
s. XII i XIII

1.7.9.2 Els altars:
La novetat més singular és l’aparició de columnes que aguantaran l’ara de l’altar. Les columnes
poden tindre capitells amb més o menys decoració.

1.7.9.3 Els equips de treball:
Per la construcció d’un edifici calia molta gent. Els escultors, paletes, picapedrers... s’agrupaven
en colles que anaven d’un lloc a un altre buscant qui els llogués o anant on els necessitaven. Qui
dirigia el grup era l’arquitecte, la persona que havia de saber tant de disseny com de construcció,
havia de saber dibuixar les plantes d’un edifici, calcular-ne les proporcions, dirigir la construcció...
però també havia de saber millor que ningú com es preparava un morter o com s’havia de
construir una volta.
Els picapedrers solen deixar la seva marca a les pedres per identificar que són ells, els que les
han tallat.
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2. Santa Maria del Priorat de Banyeres

Es tracta d’una ermita que gairebé no te història documentada, segurament degut als
assetjaments durant les guerres, on es van perdre gran part dels escrits. Tot i Així , encara es
conserven alguns escrits i bàsicament gràcies a la cultura popular i el boca a boca ha resistit fins
als nostres dies .
No hi ha notícies de la fundació d’aquest priorat Benedictí, però si que cal remarcar la relació entre
l’emplaçament de Santa Maria de Banyeres i la “parada episcopals”, que apareix en diversos
documents del segle XI, com per exemple en les afrontacions del castell de Banyeres de l’any
1032, o bé en la concòrdia entre l’abat Guitart de Sant Cugat i Bernat Otger, senyor del
Castellet(1037), aquesta relació es comprova tant per la situació respecte als termes de Banyeres,
Bellver, Santa Oliva i l’Arboç, com per la toponímia i la seva significació lingüística (Alberg o hostal
del Camí, ja que estava situava en un encreuament molt important de camins). A més, per la
documentació es tardana (capbreus de Banyeres del 1432, de les rendes reials del l’Arboç del
1421 i del mateix priorat de Banyeres del 1704)es veu com l’espai ocupat per la “parellada
Episcopal” i Santa Maria de Banyeres és el mateix. Es doncs, raonable pensar que aquest espai alberg ocupat per la parada episcopal passés a ser, per donació del bisbe de Barcelona al
Monestir de Ripoll, el priorat de Santa Maria de Banyeres al primer terç del segle XII .

La primera certesa de l’existència de l’església de Santa Maria de Banyeres és donada pel
testament sacramental de Ponç Pere de banyeres, fill de Pere Mir i de Guisla de Castellvell, de
l’any 1158, jurat per Albert de Calllers i Arnau de Devesa a l’altar de Sant Fèlix de l’església de
Sant Just i Sant Pastor de Barcelona, Segons aquest document, Ponç Pere féu donació del seu
cos a Santa Maria de Banyeres i demanà ser-hi sebollit. En aquest mateix segle XII també
apareixen notícies directes de l’existència del priorat, a través de l’assistència del prior de
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Banyeres a les eleccions dels abats del monestir de Ripoll. El 1169 a la de Pere de Berga i el 1172
a la de Ramon Berga.

A partir d’aquestes dades, les referències sobre Santa Maria de Banyeres són abundants. Es
coneixen força donacions, com el quartà d’oli censal anual que Berenguer de Castellet rebia de
Castellet(1206) o els 5 sous que Taurina de Cort, muller de Ramón de Ribes, hi cedí el 1298. Cal
destacar la donació del 1214 de Guillem de Castellvell a Santa Maria de Banyeres i els seus
servents, per a remei de la seva ànima i dels seus parents consistent en el redelme i el bracatge
que tenia Bernat Fortuna a l’honor de Salomó que Guillem de Castellvell havia donat a aquest lloc i
els seus servents. Aquest honor es trobava a la parròquia de Puig tinyós(Avui Montferri, Alt Camp)
La importància del priorat de Banyeres es comprova en el pagament de les dècimes dels anys
1279 i 1280 destinades a les croades. El prior de Banyeres va contribuir amb 132 sous, quantitat
força respectable. A més, hi ha documentats un benefici en honor de Sant Joan, fundat pel
cavaller Pere de Banyeres el 1310, i un altre dedicat a santa Cristina.

La rellevància del priorat es troba també en un document de l’any 1393 de confirmació de guiatge,
concedit per Jaime I als homes i dones de Salomó, en el qual s’inclou una còpia de l’any 1254. En
aquest document es fa una revisió de la pena que s’imposarà als que causin algun mal a la casa
del priorat o als seus beneficiats(500 morabatins el 1254 i 1000 florins el 1393). També s’autoritza
a posar els penons reials a Santa Maria de Banyeres

De les seves relacions amb l’entorn hi ha documentades diverses altercacions: amb el batlle de
L’Arboç, que havia entrat sometent el prior perquè aquest havia armat contra els vinyaters de
l’Arboç; i entre el prior i un prohom de Banyeres per les sospites del furt de raïm d’una pastora per
part de la majordoma del prior. També hi ha documentats problemes amb la moral pública d’alguns
dels seus beneficiats.

Al segle XIV és documenta la dependència de Santa Maria de Banyeres del monestir de Ripoll,
com també la de Salomó respecte al Priorat.

El 1559, quan ja no hi havia comunitat sinó tan sols un priorat nominal, fou unit al col·legi de
benets de Lleida i després al de Sant Pau del Camp.

Al segle XVIII (1704) encara estaven relacionats Salomó i Santa Maria de Banyeres segons un
capbreu original de les rendes del senyor Miquel de Copons i de Tamarit i del prior de Nostra
Senyora de Salomó i Banyeres.
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2.1 Nota Històrica
Es tracta de l’última ermita de l’antic priorat Benedictí, el document més antic que parla de l’ermita
data del 1214, quan Guillem de Castellví donà a Seta Maria de Banyeres tots els drets que tenia
sobre l’honor de Salomó, en el terme de Castellví de la Marca, parròquia de Sant Bartomeu de
Puig tinyós. cosa que ja hem comentat abans.
L’any 1306 en una visita pastoral a la parròquia de Banyeres es menciona L’església de Santa
Maria. Al 1312 Pere Banyeres hi fundà un benefici.

Segons el Sr Pladevall devia ser després del 1070 quan l’ermita passà a dependre de Ripoll.
Aquesta dependència és ja clarament documentada en el segle XIV . En el 1352 depenia d’aquest
priorat 36 masos de Salomó (Tarragonès). L’any 1377 es menciona l’existència de la capella de
Sant Joan dins l’església del Priorat.

Aquesta església es troba documentada des dels 1214, moment en el qual depenia totalment del
monestir de Ripoll . al 1559 el priorat de Banyeres fou unit al col·legi de benedictins de Lleida i més
tard a Sant Pau del Camp. De la Congregació

Claustral Tarraconense. En una visita pastoral del 1731, la capella era enrunada. Posteriorment
fou abandonada arran de la desamortització del 1835 i patí nous atacs el 1936, durant la guerra..
Finalment, la capella fou restaurada el 1949 sota la direcció del mossèn Miquel Badosa.

2.2 Descripció física de l’ermita:
La Capella santuari de Nostra Dona del Priorat és un molt apreciable monument, on la història i la
devoció exalten la seva vàlua i l’amor del poble de Banyeres correspon amb reconeixement a la
importància d’aquest record, muntat en venerables pedres, que el fan responsable d’un part de la
molt dilatada història de la nostra terra.
Situada a uns deu minuts de la població , vers migdia, ens recorda la antiga fundació d’un priorat
Benedictí, del que solament resta la capella.
La base del sepulcre és preromànic i d’incipient romànic. Per alta banda el fust i el capitell són de
transició romànic - gòtic.
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L’ermita, situada al costat del cementiri,
consta de 2 naus; la primitiva és de
planta rectangular i té volta de canó,
més alta que la de la segona. aquesta es
tracta de la nau més romànica, en canvi
la segona es de la transició entre el
romànic i el gòtic i respecte a l’anterior
es més baixa, aquesta correspon a una
ampliació de la primera nau.

Cada nau té el seu corresponent absis, una rosada
als peus i un arc toral, ambdues són separades per
dos arcs lleugerament apuntats. La nau més antiga
presenta l’antiga porta
d’accés, avui tapiada, que era també l’entrada al
cementiri, i una sèrie de bancs continus de pedra.
Adossada a la segona nau hi ha una sagristia del
segle XVII o XVIII, a la qual s’accedeix mitjançant
una obertura d’arc de mig punt

A fora i al mig de les dues rosasses hi ha un potent contrafort que sosté els arcs que separen les
dues naus interiors. Damunt mateix d’aquest contrafort hi ha una espadanya escapçada de dos
cossos amb una campana. L’ermita és feta de paredat i la porta d’entrada, d’arc de mig punt, és
situada al costat de la sagristia.
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A la primera nau no hi ha cap senyal de relleu decoratiu, l’època en que fou bastida, la sobrietat
arquitectònica era encara molt rígida, encara que ja en la ampliació es noten alguns relleus que
sense volen estan demostrant que la prosperitat econòmica ajuda a donar a les postres
construccions un toc decoratiu que a la vegada que les decora, les enriqueix i denota més encara
la evolució a les noves formes que s’utilitzaran en el període gòtic.

A l’interior trobem una peça molt ben conservada; es tracta d’un sarcòfag, el qual es troba just a
davant de la porta tapiada, el qual esta sostingut per quatre columnes quadrobulars rematats per
capitells de tret lineal.
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Aquestes es composen per una base que simbolitza una flor estesa d’una manera força
esquemàtica i primitiva, un fust i un capitell, el qual presenta una decoració amb fulles de margalló,
una flor de quatre pètals amb un botó al centre i un raïm a sota les fulles de margalló(o palmito)
(que era de lo que més es cultivava a llavors. La caixa sepulcral es de pedra i té una forma
rectangular. Consta també d’una tapadora de pedra de dus vessants. Tant a la caixa com a la
tapadora, són decorats amb un estil totalment gòtic; per un seguit d’escuts en relleu, tots iguals,
els que contenen tres pals centellants damunt el camp, i són emmarcats per una sèrie d’arcs
ogivals. Ens trobem a davant de peces del tot gòtiques, en les quals com a detall podem trobar
uns forat en els quals amb una llum es poden veure una sèrie de cadàvers i ossos que sembla que
podien ser d’antics priors. Es tracta d’una peça sepulcre gòtica.

La sagristia bastida al segle
XVII

o

adossada

XVIII

la

a

façana

la

trobem
de

migdia, on trobem el portal
d’accés d’arc rodó.

Les rajoles del terra de les dues naus de l’ermita de Sta. Maria del Priorat, presenten un tipus
d’enrajolat diferent al de la sagristia. Les rajoles tenen una forma quadrangular i unes dimensions
aproximades de 30 x 30 cm.
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Totes elles presenten algun tipus
d’incisió; ratlles verticals, ratlles
corbes, mans gravades, etc.
degut a que els treballadors que
les van col·locar cobraven una
percepció de maravedisos, per
rajola col·locada, i per aquest
motiu

cadascuna

porta

una

marca distintiva.

L’arcosoli d’estil gòtic, es troba adossat a la paret que separa la segona nau de la sagristia i tocant
l´absis . Es compost per un arc apuntat que dona pas a una cavitat. Hi ha un frontal decorat, amb
relleu que presenta una creu grega i dos florons laterals. Vorejant l’arc apuntat, hi ha una motllura
de pedra la qual cosa presenta una decoració amb flors de cuatre fulles de forma lineal i senzilla

. D’aquesta peça es pot destacar que
encara avui es conserva una barra de
ferro que partia el centre de la creu
grega i que devia ser per aguantar la
llàntia.

També trobem a l’interior un singular cadiratge, el qual es troba situat al voltant de la paret mes
antiga i sempre de cara a l´absis. Això ens fa pensar que aquest mobiliari té el mateix origen que
la nau (romànic) Està fet de carreus de pedra decorada amb unes incisions, formant ratlles
paral·leles.
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Destaca el seient del Prior, el qual fou
construït aprofitant la motllura que
forma l’arc toral de la nau per tal de fer
un respatller. Té, a més, dos braços en
forma corba totalment decorats amb
ratlles verticals

2.2.1 Troballes a destacar:
Queda recordar que durant el mandat del mossèn Miquel Badosa, al setembre de 1949, com hem
dit abans i gràcies a la nostra afició i l´interès per les coses que la història i l’art ens han llegat,
cercant entre el pedruscall i la runa aparegueren uns fragments de pedra treballada que ordenats
van resultar ésser un creu de pedra d’un metre d’altura i 0,62 metres d’amplada , que com tot lo
que hi havia a la capella va quedar destruït i que encara avui es conserven els trossos dins d’un
buit a la sagristia, esperant que algú els restauri.
Mon Josep Mas Pvre, en les notes històriques del bisbat de Barcelona Vol XIII-1921, al ressenyar
la capella del Priorat, en aquell temps pertanyent al bisbat de Barcelona, ens parla del famós
campanar d’espadanya, per a dues campanes, i al pilar central una creu, sens dubte , en altre
temps sigues una de les coses més nomenades al terme, per tal de que amb el temps es pogués
restaurar la creu trobada i tornar-la al seu lloc d’origen.
També durant el 1949,quan es va posar la capella amb la dignitat deguda, encara hi eren obrats
els graons que pujaven als dos costats del ara de l’altar de Santa Maria de Banyeres fins al
cambril de la Verge. Seguidament es va procedir al seu enderroc i també al de les ares dels dos
absis, també en aquestes obres en van fer troballes interessants com es el cas d’unes monedes
de coure que es van recollir.

- Les monedes van ésser estudiades pel numismàtic Barceloní, que va morir fa pocs anys.
- La seva catalogació va ser la següent: “aquests re segells començaren a veure’s al 1635
aproximadament”.
- Xapa de coure, ressegellada diferents vegades, possiblement amb el monograma de
Felip IV i amb la restitució del valor de 8 maravedisos.

- Xapa de coure, amb el senyal del valor XII , dotze maravedisos i també té el senyal del
1665, en temps de Carles II en que es restituiran els valors antics.
- Moneda de coure amb la inscripció de CAROLUS IIID.G.HIP.REX (del 1788 al 1808)bust
llorejat de Carles IV a la dreta entre la marca de la seca Segòvia i l´indicació de valor 4
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(maravedisos).amb revers dins corona de flor de llir, creu de Don Pelai amb castells i
plens en sos àngels i l´escussió borbònic en la creuera.
- La cuarta era una moneda amb la següent inscripció ISABEL 2. POR LA G: DE DIOS Y
LA CONST 1838, el seu bust a la dreta entre 8 (maravedisos), amb el revers amb la
REINA DE LAS ESPAÑAS . Creu de D. Pelai amb castells i plens de sos àngels i
l’excussió borbònica en la creuera. Marca de la seca de Jubia J.

La data aproximada que es considera que van ser posades allà,serà sens dubte la data que porta la
moneda de Isabel II de l’any 1838.
Així doncs l’obra del Cambris havia d’ésser d’aquest any o més tard.

Al enderrocar l’ara de l’altra absis al 1949, sortiren dues arquetes de fusta, en una de les quals hi
havia dues lipsanoteques, una amb forma pot esfèric senzill i tornejat i l’altra una espècie de
cilindre també amb tapa.
Dins d’aquests contenidors es va trobar un document de paper molt deteriorat que segons MN
Miquel Badosa corresponent al segle XIII .i l’altra arqueta contenia una relíquia de Santa Caterina.
Aquesta parròquia es venerada una part d’aquesta relíquia, doncs segons el testimoni del rector
varen ésser entregades les dues arquetes i el seu contingut als monjos de Montserrat, i més tard
donaren a la parròquia esmentada la relíquia.
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3.DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA DE L´ ESGLÉSIA DE
SANTA MARIA DEL PRIORAT DE BANYERES:

Fig.3.1, 3.2 : A la fotografia de l’esquerra es pot apreciar el camí d’accés a l’església de Santa
Maria del Priorat de Banyeres, i a la dreta la situació geogràfica del mateix priorat.

Dades sobre el municipi i la seva ubicació exacta:
País:

Espanya

Província:
Tarragona

Com. Autònoma:

Catalunya

Comarca:

Baix Penedès

Ubicació:

41°30′N, 1°58′E

Superfície:

12,21 km ²

Altitud:

173 msnm

6

Població:

2.303 hab.

Nuclis de
població:
Densitat:

Gentilici:

banyerenc /
banyerenca
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188,62
hab./km²

Fig.3.3 : A la fotografia, una vista general de l’església de Santa Maria del Priorat de Banyeres,
es tracta de les façanes oest i sud respectivament.

Fig.3.4 : En la façana nord podem distingir un antic accés que comunicava l’església amb el
cementiri que es troba just a davant i que amb el temps es va haver de tapiar(per la part de
dintre es troba ubicat el sarcòfag que més endavant es comenta).
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Fig.3.5 : Es tracta de la façana est, on dos absis semicirculars conformen aquesta façana, la
qual segons estudis es considera que l’original només tenia l´absis mes gran i que el petit fou
afegit encara en època medieval.(segle XIII).

Fig.3.6 : L’estat del campanar d’espadanya es troba una mica escapçat, tot i així destaca pel
seu acabat polit que difereix molt de la resta de l’ermita, que son carreus ben ordenats.(façana
oest). Tenia 2 campanes i una creu de pedra al mig.
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Fig.3.7: Per sota del campanar de la fotografía anterior presidiesen la façana dos ulls de
bou, circulars i un contrafort al bell mig, exactament a la línia que divideix la part de l´ermita
primitiva de la part mes moderna, per estabilitzar tot el conjunt i la façana més alta de
l´ermita.

Fig.3.8: La façana sud del conjunt es troba la porta principal, en arc de mig punt dovellat,
que per l’estat que presenta deu ser la porta original, això si, amb moltes restauracions i
canvis.

Fig.3.9, 3.10: La façana nord destaca per aquesta singular entrada tapiada fa uns 20 anys que
comunicava l’església amb les dependències priorals. En la qual es troba una espècie de
capçalera, que sembla commemorativa, ja que hi ha uns inscripció que diu: “los rdos par de
banyeres 1874”
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Fig. 3.11, 3.12, 3.13, 3.14: S’aprecien tots els tipus de finestra que majorment son de mig
punt, pràcticament com espitlleres, i en els absis, segurament per alguna reforma posterior trobem
arcs lleugerament apuntats, i finestres descentrades per culpa d’un mal plantejament.
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Fig. 3.15 : A la façana nord i a uns 4 metres d´alçària encara es conserven dos
parelles de recolçaments, tenen una especie de volutas decoratives molt difuminades
per l´erosió, i que hauríen de servir com a recolçament dels arcs interiors, o bé com
per una estructura exterior ja no present i de la cual no es tenen notícies.

Fig. 3.16 :

S’observa
l’altar principal on queda
present que l’arc de mig
punt predomina en tot
l’espai de manera molt
marcada.
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Fig. 3.17: En aquest detall de l’altar vaig es veu que és modern i que l’original el
trencarien durant l’època en guerra, on va sofrir varis assetjaments.

Fig. 3.18: La nau principal, es rematada a llevant per l´absis semicircular i
precedit d’un arc presbiteral. La volta del qual, com la conca absidal, arranca d’una
senzilla imposta en forma de xamfrà.
La nau contigua també es rematada de la mateixa manera, encara que els arcs
estan lleugerament apuntats.
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Fig. 3.19: S’aprecia el pas entre les dues naus format per dos arcs de mig punt i separats
pel xamfrà que abans comentàvem, en especial l’arc que apareix al fons de la fotografia
dóna a una petita saleta, on actualment es guarden les relíquies.

Fig. 3.20, 21, 22, 23: En aquestes fotografies es pot veure com mitjançant carreus i molta
paciència aconsegueixen vorejar part de la nau principal i el pilar cruciforme que resideix al bell
mig de l’estructura, al qual van a morir 4 arcs (dos d’ells lleugerament apuntats) amb una
espècie de bancs de pedra, molt curiosos.
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Fig. 3.24: En aquest detall s’aprecia des de la part interior uns dels finestralls d’ull de
bou d’un metre de diàmetre, que es troben en la façana oest (on el contrafort).
Se sap pel treball amb el vidre que es tracta d’una remodelació moderna.

Fig. 3.25, 3.26: A l’interior de la segona nau, entre l´absis i la sagristia, hi ha una fornícula
de pedra cairada i arc apuntat vorejada per una motllura i decorada amb elements quadrifoliats.
L’arc de la fornícula és format per vuit dovelles que disminueixen les seves mides a mesura que
s’acosten al vèrtex. Per com està executada podria pertànyer al segle XIII . (es tracta de relleus
vegetals i la creu es una creu de Tolosa). Segons les investigacions es van trobar les restes
d’un ferro al forat del mig de la peça, i es creu que era el suport per aguantar una llàntia.
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Fig. 3.27: A l’interior, i per poder albergar gent com per poder fer alguna cerimònia religiosa,
van instal·lar els típics bancs de fusta de totes les esglésies cristianes.

Fig. 3.28: Una curiositat sobre el sòl interior, rau en que quan el van col·locar i com que
són de terra cuita, Els rajolers marcaven les que havien col·locat ells mateixos i cadascun
tenia el seu símbol, per que no hi hagués problemes a l’hora de cobrar.
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Fig. 3.29: Les
diferents marques
emprades eren:
-

Fig. 3.30: L’altra tipus de
paviment que en aquest cas es
del altar antic, son de peces
ceràmiques massisses, en
comptes de rajoles.
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creus
mans
línies verticals
línies horitzontals

Fig. 3.31: Cal destacar
del exterior una creu de
aproximadament de 3 m
d´alçada que presideix
l´entrada del cementiri
(just al costat). Podía
haver tingut relació amb
l´ermita(es van trobar unes
peces de pedra a l´interior
de l´ermita, que van
resultar ser un creu d´un
metre d´alçada i 0,62 cm
d´ample.

Fig. 3.32: Una altra
peça, que encara es
conserva,
es
la
”pila” que es troba al
costat dret de la
entrada principal. (no
conté aigua).
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Fig. 3.33: L’ermita encara es conserven unes restes que fan sospitar que eren
del pas de la porta de la façana nord, que actualment està tapiada(amunt dreta)

Fig. 3.34 : La joia de les relíquies, un sarcòfag de pedra, amb tapa a dos vessants també de
pedra, d’estil totalment gòtic, amb relleus d´escuts tots repetits. (10 vegades a la tapa i 8 al propi
recipient).
Es creia que es guardaven les relíquies, desprès va resultar ser un ossari.
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Fig. 3.35, 3.36 : Sembla ser que aquest sarcòfag va arribar a contenir restes humanes, el que
no se sap era si van ser d’algun Prior o del mateix mossèn.
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4. St. Miquel de Segur de Calafell

Petita capella del segle XIII , d’estil romànic de transició, situada dins de la urbanització de Segur
de Calafell, dalt d’un petit turó a uns 150 metres de la carretera general del costat de la costa. Es
un edifici d’un nau i dos absis, un d’ells al costat pret de la nau, prop de la capçalera; els absis son
decorats exteriorment amb bandes verticals (lesenes). La portada, situada a la façana sud i
actualment tapiada, es formada per un arc de mig punt, amb dues arquivoltes resseguides
exteriorment per una motllura que uneix les impostes. Al seu damunt hi ha una finestreta, d’arc de
mig punt espitllerada, i al seu costat, un potent contrafort. La cobertura es a dos vessants, i al
damunt hi ha restes d’una antiga espadanya. que no són més que les restes d’un campanar de
cadireta d’un sol cos.

L’interior de la nau es cobert amb una volta de canó sobre arcs torals gòtics refeta en època
gòtica. Conserva l’ara de l’antic altar. Considerada com un dels rars exemplars que en resten al
Penedès.

La majoria dels materials emprats en la seva construcció original son pedres i fang.
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La capella documentada des del 1238( primer document que es refereix a l’ermita coma a tal) “El
primer vestigi escrit de dita capella, i segons judici de Palomeque”

Guillem de Crebany en una donació a l’abat de Sant Cugat del Vallès, fou bastida com a capella
de la Casa Vella de Segur, es a dir, li va atorgà el dret de patronat de l’església de Santa Maria i
pertinences. La Casa Vella, actualment es troba totalment enderrocada a causa d’un acte vandàlic
sense especificar, Aquesta era situada a pocs metres, i és per tant l’única resta de l’antiga cuadra
de Segur, integrada per la Casa Vella i la Casa Nova de Segur.

La Casa del Castell de Segur, propietat aleshores del Marquès de Llupià, fou renovada el 1673 pel
mestre d’obres Constante Carles Bover. El Conjunt, amb la torre medieval a que es trobava
adossat, fou aterrat fa uns anys en fer-se la urbanització.

De l’ermita sorprèn el canvi d’advocació present, però s’explica amb l’existència de dos altars, un
dedicat a Sant Miquel i l altre a la Verge (dos absis).
Primerament el primer altar que es va executar va ser el de la Verge Maria que coincidia amb el
perfil longitudinal de l´ ermita, per altra banda l´absis que veiem a la fotografia pertany a una època
mes tardia i per tant de la segona advocació, Sant Miquel.

42

La Capella que tenim en
estudi es tracta d´ una
capella

romànic-gòtica,

probablement aixecada
ben entrat el segle XII ,
d’una

nau

dos absis,

de

consta
amb
planta

semicircular

i

entrada de punt rodó
encarada a migdia, i
també

com

un

breu

campanar de cadireta
escapçat

Les referències sobre visites pastorals van ser les següents:

-El 21 de Maig de 1777 fou practicada la visita del Marques Llupià. A la capella de Sant miquel de
la Cuadra de Segur.
- Amb anterioritat hi ha una altre visita pastoral al 1414, en la cual hi ha notícia de la Capella de
Sant Miquel.
- I en una visita posterior a l’anterior, concretament al 1514, cent anys desprès, es va indicar que la
capella era sufragània de Cunit i ara ho és del Vendrell.

El estat actual de conservació (in situ) es en referència a les estructures i façanes bastant
acceptable, inclús respecte a l’entorn immediat el cual va sofrir una rehabilitació general al 1991,
també la pròpia ermita va sofrir diverses reparacions, principalment dels acabats interiors, i els
revocs exteriors.
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4.1 HISTÒRIA DE SEGUR I DE L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE
SEGUR( DEL S. XII FINS S. XVII)
Encara que no s’han pogut realitzar el estudis arqueològics d’un manera molt més exhaustiva de lo
que van permetre les lleis,se sap que en alguns turons que podíem trobar en la línia costanera, es
van localitzar unes restes de materials que corresponen a l’època ibèrica, segurament es tractés
de restes d’assentaments que com la ciutadella ibèrica de les Teixoneres, es trobarien sobre la
mateixa línia de costa.
L’orografia ha canviat molt durant 2000 anys ja que antigament la línia de costa arribava
aproximadament fins a l’actual via del tren. Aquests assentaments no derruïen ser tan
multitudinaris com va ser la ciutadella ibèrica de l’època, aquests devien ser petits enclavaments
camperols i/o pescadors que aprofitarien les terres del voltant per obtenir tots els recursos
possibles, a mes a mes de disposar del recurs de la pesca molt propera a la costa.

En referència a la ubicació de la petita església de Sant Miquel de Segur, es van fer unes troballes
molt a la vora d’uns material de l’època romana, malauradament no es va poder conservar res
degut segurament a un assentament rural de dimensions desconegudes o potser militar.

Altres diuen que podia haver-hi hagut una entitat semblant a la propera vila del Vilarenc , o que per
el contrari es tractava d’un entitat totalment dependent d’aquesta última, o inclús una vil·la romana
localitzada a l´indret on es troba actualment el Castell de Cubelles. Es precisament aquest castell i
el seu terme amb qui segur a mantingut, històricament parlant, uns vincles més importants fins
gairebé el segle XIX , almenys a nivell administratiu, ja que a nivell eclesiàstic els lligams amb
Calafell son anteriors i es remunten al segle XVII .

L’advocació de Sant Miquel en aquesta petita església,i en totes les construccions de caràcter
defensiu o militar, podria reforçar la hipòtesis d’un antic assentament romà d’origen militar, segons
la tradició cristiana, es precisament l arcàngel de Sant Miquel qui dirigeix els exèrcits celestials, es
tractaria llavors d’una cristianització dels indrets amb funció militar i que per tant, podrien haver
estat dedicats a alguna divinitat com per exemple Mart Déu de la guerra.

La presència de restes romanes properes a una església dedicada originàriament a Sant Miquel,
no es un fet aïllat,, es coneixen varis indrets amb advocació dedicada a aquest sant, a més sense
anar més lluny a Sant miquel D’Olèrdola, a l’alt Penedès, es troba l’interior d’una fortificació, amb
una potent muralla, bastida gairebé en la seva totalitat en època romana, al capdamunt del turó
que servia per controlar la plana d’aquesta comarca i el camí més important que la travessa, la Via
Augusta.

Malgrat tot, els primers documents medievals que fan referència a l’església avui coneguda com a
Sant Miquel esmenten una advocació a Santa Maria, i no es fins al segle XV quan apareix citada
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l’advocació a Sant Miquel. Aquest fet planteja un dubte sobre la hipòtesis anterior en que l’església
només tenia un altar i , per tant tenia només una dedicació, ja que a la zona del Penedès les
advocacions a Sant Miquel són anteriors a las de Santa Maria.

Encara que sobre les dades sobre l’antiguitat de Segur no hi hagi molt a dir, ja que no es conserva
gairebé rés, pel que fa a l’edat mitjana disposem de més dades, a nivell documental i arqueològic
però que per altra banda son incomplertes i en condueixen cap a errors i històries que no es poden
justificar amb res.

Abans hem comentat que els assentaments romans que , posteriorment, van perdurar en l’època
medieval sota l’advocació de Sant Miquel eren enclavaments defensius o de vigilància, sota
aquests antecedents podem “assegurar” que el mateix nom de Segur prové de la paraula
“securus” que significa que es tracta d’un lloc segur.

Antigament tota la costa entre Cubelles i Calafell era, durant l’edat mitjana una zona
d’aiguamolls i terres fangoses, es a dir, un espai poc transitat i que per alguns relats
posteriors es deia que hi havia assassinat a varies persones en aquest indret.
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Exactament el nom que tenia l´indret era Castri Securis, o lo que és lo mateix

“Castell Segur”.

Entre els segles X i XII es produeix la feudalització d´ una gran part del territori del que actualment
es Catalunya. Aquest fenòmens fa especialment palès, entre altres indrets, a la zona del Penedès,
es construïssin fortaleses per protegir el territori, entre elles els castells de Calafell, Castellet o
Cubelles. El terme de Segur pertanyia precisament a aquest darrer castell tal com es desprèn de
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la donació que , l’any 999, el comte de Barcelona Borrell II, fa al noble Gombau de Besora, tot i
que hi ha dos documents un de finals del segle XI i un del 1188 que fan referència a dos
personatges que curiosament ambdós de nom Guillem de Segur. Es tracta d’una donació del
castell de Segur, dins el terme del castell de Cubelles, que fa Bernat,castlà de Vilademàgeren el
seu nom ,el de la seva mare, el seu germà i la seva dona, a Pere Ramon i la seva dona Ponça.

Aquestes construccions en principi eren molt simples, normalment es composaven d’una torre més
o menys alta envoltada d’un mínim de dependències per donar aixopluc a les persones que
l’ocupaven.

En aquest període de feudalització genèrica es van fer molts castells, això es típic d’aquesta època
ja que responia a una societat feudal, molt piramidal i militaritzada que es movia gràcies als
trueques que feien els feudals amb els seus vasals, els cuals li cedíem els seus terrenys pel seu
usufructe a canvi de la seva manutenció, si es pot arribar a dir així.
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4.2 Guillem de Crebai (nota històrica):
El Cartulari de Sant Cugat del Vallès recull, l’any 1238 , notícies que amplien el nostre
coneixement dels orígens de Segur. El 19 de Maig d’aquest mateix any . Guillem de Crebai fa una
donació a favor del Monestir de Sant Cugat de tots els honors i propietats que posseeix” in domo
de Segur,que est infla terminum castri de Cubellis”, és a dir , a la casa de Segur.

El 22 de Juny següent, Guillem de Lleger reclama al mateix monestir els drets que li corresponen
per herència de la seva esposa Sibila de Segur sobre una part dels bens deixats per Guillem de
Crebai. Finalment el 18 de Novembre del mateix any. Guillem ofereix al Monestir de Sant Cugat el
patrocini i les pertinents de l’església de Santa Maria de Segur.

La donació del patrocini per Guillem de Crebai és el primer document conegut sobre l’esglésiasovint nombrada ermita- de Sant Miquel de Segur. Aquest document no inclou cap descripció, però
tot fa pensar que l’església es trobava consagrada en aquell moment. Les particularitats que
presenta, i especialment la conjugació d’elements romànics i gòtics, han donat lloc a l’aparició de 2
teories diferents sobre la època de construcció. A. Ferrer creu que seria del segle XII , atribuint
l´absis lateral i els elements gòtics a afegits posteriors. A. R Palomeque i F. Español consideren
que es tracta d’una obra pertanyent a un sol període constructiu, de transició del romànic al gòtic,
combinant-se elements del primer estil( planta rectangular) i del segon (volta de creuria, arc
apuntat, austeritat de motllures i d’arcades, contrafort lateral…) D’acord amb aquesta segona
teoria, actualment acceptada l’església de Segur presenta similituds amb les de altres poblacions
de colonització tardana (Sant Pau a Tarragona, Santa Maria de Belloc..)i deu ser més moderna
que les de pobles veïns com Calafell, Cunit, Marmellar , la repoblació dels quals sembla ser haver
començat abans.

L’església va ser construïda amb material d’escassa qualitat (pedra i morter) probablement
arrebossada, com una capella particular dels Senyors de Segur, doncs la dedicació simultània a
Santa Maria i Sant Miquel- raó dels dos absis) és típica de les capelles dels castells del segle XII .
El seu règim era,segons sembla, de capella sufragània de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit
fins a l’any 1363 en que passà, juntament amb aquesta, a dependre de la parròquia de Santa
Maria de Cubelles.
Tot i això durant l’actualitat, exactament durant unes obres de restauració al 1991 sembla que es
va poder determinar científicament que l’aspecte originari de l’església era diferent de lo que
actualment podem contemplar, aquest fet es el que ja portava suscitant les dues teories
anteriorment puntejades, el fet real es que segons els arqueòlegs d’aquesta intervenció van
certificar que la construcció primitiva comptava amb una nau mes curta i amb un sol absis, el
segon absis es difícil de precisar l’apoca en que es va adherir a la església, ja que el document
datat a 18 de novembre del 1238, es parlava de l’església com la de Santa Maria (ecclesia sancte
Marie de Segur), i en la primera visita pastoral que després comentarem ja esta escrit que
l’església estava dedicat a Sant Miquel i Santa Maria, per tant entre aquestes dues dates es quan
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es va construir aquest segon absis, la cual cosa va comportar uns canvis en la fesomia de
l’estructura present en el moment.

Particularment la col·locació del nou absis va implicar que la porta es tingués que desplaçar uns
pocs metres i una modificació en l’arc presbiteral que es pot apreciar per l’interior com la nau va
haver de créixer, tot això segurament per tal de que hi poguessin entrar tots els habitants de
l’enclavament de Segur, que com a molt no deuria arribar a sobrepassar els 30 hab., ja que sis
focs suposen una mitja de 3-5 persones per llar.

La comunitat que viu i treballa a Segur entre el moment de la seva fundació cap al segle XII i el de
la seva unió a Calafell en el segle XIX ens resulta difícil de conèixer, doncs la documentació
escrita es refereix a uns aspectes molt limitats de la seva existència i es redueix bàsicament als
seus propietaris. És molt probable que l’estudi del material obtingut en les excavacions
arqueològiques serveixi per a ampliar la nostra visió del tema. Aquest es un camp en el que s’ha
començat a treballar molt recentment: durant els treballs de conservació practicats a l’església de
Sant Miquel de Segur s’han portat a terme excavacions en el seu entorn, donant com a resultat la
troballa de dues àrees de necròpoli relacionades amb l’església, una medieval als sud-est i un altra
més moderna, posterior al segle XV als sud-oest.

En el segle XIV està documentat un sol propietari dels drets de Segur , anomenat Jaume Miralpeix
qui afirma en 1356 posseir un castell- La Casa Vella- en Segur.
En el cens de 1359, Berenguer de Cunit declara que la poblacions de Cunit està compassada per
dos focs ( unitats de residència). Aquesta xifra es repeteix en el cens de 1376 i de fet, defineix una
estructura demogràfica que es mantindrà d’un manera continuada fins al segle XVIII .

El Bisbat de Barcelona registra dues visites pastorals realitzades a l’església de Sant Miquel de
Segur en els segle XV i XVI. La primera té lloc exactament al 1414, i l’església, anomenada ,
“capella Sancti Michaelisde Segur” apareix ja sota l’advocació titular de Sant Miquel, encara que
té dos altars- el de Sant Miquel i el de Santa Maria- corresponents als dos absis. L’església servida
per un sagristà anomenat Guillem Boixet, compta amb vestidures sacerdotal, un calze d’estany i
un missal. En 1508 es va dur a terme la segona visita pastoral en la relació de la qual s’utilitza el
terme o denominació de “ecclesiam” en lloc de capella i es defineix el seu règim de sufragània de
l’església de Cunit (parròquia de Cubelles), encara que els serveis religiosos estan al càrrec del
vicari de Calafell. Ara les pertinences són majors . ara disposen d’un inventariat composat per un
altar de pedra ara amb dos corporals de lli, un pal·li, un misal votiu, un calze, una vestidura
complerta i dos canelobre de ferro. La relació específica que no hi havia cementiri i que l’edifici es
trobava molt deteriorat, va fer que el Bisbe ordenà la seva reparació en un termini màxim de 6
mesos, en la qual sembla que les obres de reparació van afectar com a mínim la Roberta de
l’església.
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Les úniques dades demogràfiques de Segur del segle XV i XVI estan incloses en els cens
(fogatges, ja que es contaven a través dels focs que hi havia, una unitat per llar).
El primer d’ells enumera tres focs i va continuar gairebé igual durant tot aquest període (entre 4 i 6
focs).

Encara que no tinguem gaires dades podem assegurar que durant l’últim terç del segle XVII ,
l’últim senyor de la cuadra de segur , que es com se li anomenava al conjunt de 4 focs que hi
havia, va ser la Família Llupià .

El senyor Carles Llupià es el responsable de les obres de reforma de la casa vella de Segur
(Masia fortificada) al costat del Castell en el 1673 sota la direcció del famós arquitecte fra Joseph
de la Concepció,

Aquest edifici restà com una masia fortificada en uns orígens de planta baixa, golfes i una teulada
a dos aigües adossada a la torre de l’antic Castell de Segur. Tot el conjunt es va conserva gairebé
fins els nostres dies , aguantant atacs de pirateries i vàndals de l’època,tot i això, va sofrir alguna
petita restauració , quan per exemple es va derruir part de la torre i se li va col·locar una teulada a
dos aigües tal qual la masia que tenia adossada. Finalment fou derruïda al 1972.
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5. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA
ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE SEGUR DE CALAFELL

Fig. 5.1, 5.2: En la primera fotografia, una vista general de l’ermita de Sant Miquel de
Segur de Calafell en la seva façana sud, i a la sota, una vista per satèl·lit de la seva
ubicació exacta.
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Fig. 5.3: La façana est de l’ermita mostra les inclinacions de les cobertes i es pot apreciar
que la teoria que el absis de la façana sud és incorporat més tard agafa força, ja que es l’únic
cos que sobresurt de l’estructura primigènia (exceptuant el contrafort també a façana sud)

Fig. 5.4: A la façana nord, es veu que no té cap tipus de entrada de llum ni ornamentació
que calgui comentar. Simplement un mur ceg i erosionat pel temps.
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Fig. 5.5: Vista de la façana oest, en la que s’aprecia clarament el contrafort que
abans es comentava i una entrada de llum en forma d’espitllera.

Fig. 5.6, 5.7 : Es veu la façana sud realitzada a partir de dos fotografies, degut a la
distancia focal insuficient. Es pot veure el desplaçament que va sofrir, degut a una
ampliació que es va fer de la nau, la porta principal, va ser desplaçada cap a l’esquerra
(es veu que els carreus que suportaven l’arc de la porta, ja no es troben en la seva
posició primitiva. (Dreta de la porta).
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Dades sobre el municipi i la seva ubicació exacta:
País:

Espanya

Província:

Tarragona

Com. Autònoma:

Catalunya

Comarca:

Ubicació:

41°28′N, 1°34′12´´E

Superfície:

Baix
Penedès
20,4 km²

Altitud:

46 msnm

Població:

21.871 hab.(07)

Nuclis de
població:
Densitat:

Gentilici

calafellens/calafellenc

3
1.072,11
hab./km²

Fig. 5.8, 5.9, 5.10 :Gràcies a
aquestes fotografies s´ aprecia com
i
altres
factors
per
l’erosió
mediambientals i físics, les peces
que conformen l’arc de mig punt de
la porta d’entrada estan un mica
deteriorades.
De més a prop, i particularment en la
fotografia nº 10 s’observa com els
cantells estan descuadrats i trencats
i és degut als moviments que va
sofrir quan van fer l’ampliació de la
nau.
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Fig. 5.11 : En aquesta vista general de la porta d´ entrada, es veuen clarament els
carreus que anteriorment formaven part del marc de la porta abans que es desplacés
cap a l’esquerra i també es veu que van canviar la porta aproximadament fa una
trentena d’anys, (segons l´historiador).

Fig. 5.12, 5.13, 5.14: En les tres fotografies dels voltants de l’ermita han instal·lat
tot un nou paviment del que sembla ser que es una espècie de pedra sorrenca, i que
l’han aprofitat per fer també una instal·lació completa d’il·luminació per que l’ermita
sempre estigui il·luminada, a base de punts d’il·luminació a nivell de paviment, com es
poden apreciar a la dreta.

55

Fig. 5.15 : Davant de la façana oest de l’ermita hi ha una rampa d’accés, forma part de la
reforma que es va fer del exterior de l’ermita. Amb això, es va aconseguir habilitar una zona
d’esbarjo davant de la façana nord i protegir una mica més l’edifici, ja que anteriorment tot el
que es veu era només un petit turonet desprotegit i amb perill d’incendis.

Fig. 5.16 : Es pot veure en la fotografia la zona que es comentava en el paràgraf
anterior, on s’habilita una zona d´ esbarjo amb una zona de bancs i una il·luminació a
partir de columnes amb deflector de llum indirecta.
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Fig. 5.17, 5.18, 5.19: Gairebé es pot afirmar que l’ermita és del període romànic, ja que
gairebé totes les finestres van rematades per un arc de mig punt, remarcant la finestra més petita
que comença a ser mes esvelta. Tot i Així pertany a un període de transició entre el romànic i el
gòtic, més endavant veurem l’interior de l’ermita on la presència de arcs lleugerament apuntats
ens ho demostra.
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Fig. 5.20, 5.21, 5.22, 5.23: Són parts d’un molí, i es troben allà com a
representació del cultiu de la zona (olives o simplement gra). Aquestes peces les va
col·locar el ajuntament de Calafell en el moment de la reforma del indret en 1991.
En la figura 23 es pot observar on es troben ubicades aquestes peces
(Davant la façana oest).
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Fig. 5.24, 5.25 : Es tracta de fotos detall per observar com a la coberta principal (24) esta
feta de dos nivells de teula àrab, suposo que en un principi no seria així i més endavant es va
fer el reforç.
La coberta del àpside només porta un nivell. (25)

Fig. 5.26: Aquest detall mostra unes peces de forma molt similar a les peces que hi ha
col·locades sota les teules de la foto 25, podríem intuir que al principi la nau tenia un sostre
més senzill, o per altra banda ja és un suport del sostre original de la nau.
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Fig. 5.27 : S’observa clarament a la façana oest, com el pas dels anys a fet el seu efecte sobre
l’arrebossat d’aquesta edificació, i que durant la reforma del 1991 va ser reposat, però gran part
per un arrebossat que no tenia res a veure amb el que hi havia originàriament.

Fig. 5.28 : I per acabar amb la descripció del exterior, el campanar, que encara a dia d’avui
es conserva en gran part, aguantava una sola campana que anava situada al bell mig de les
dos torretes, i que en aquest cas el material no difereix molt de la resta de l’ermita.
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Fig 5.29 : Es veu l’interior de la nau, des del punt de vista de la façana est. La nau esta
coberta amb una doble volta de creu reforçades als extrems per dos arcs torals apuntats.
També s’aprecien les restauracions sofertes en tot l’interior a base de guix i amorterats.

Fig. 5.30: L’altra costat de la nau, però vist des de la façana oest.
S’observa l’altre volta de creu, que queda just per damunt de l’altar.
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Fig.5.31:A l’esquerra, una
vista general del altar
principal, que rendeix culte a
st Miquel i que conserva
l’ara original, restaurada
mitjançant potes d’acer.

Fig. 5.32, 5.33: En aquestes dos fotografies s’aprecien les reformes sofertes en l’ara
originària de l’altar principal, tant en la llosa mateixa, amb una acurada reconstrucció, com en el
seu suport, mitjançant una estructura metàl·lica auxiliar, que estabilitza el conjunt.
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Fig. 5.34: S’observa el paviment interior de l’ermita a partir de peces de terra
cuita de 40x40 i 5-6 cm d’espessor i que pel que es veu ha estat restaurat de juntes
i algunes peces has estat substituïdes per altres d’iguals.

Fig. 5.35: En aquesta fotografia es distingeixen millor les peces que han
estat reposades, amb el pas del temps.
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Fig. 5.36: En lo que es refereix al mobiliari ha estat substituït per un de modern. De
l’antic mobiliari no es conserva res ni es té consciencia literària.

Fig. 5.37: L’absis semicircular que sobresurt per la façana sud, i que segons els estudis
és una advocació a Maria, es construeix posteriorment.
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Fig 5.38: S’intueix la possible ampliació de la nau en la unió entre els dos arcs a la
façana oest, al costat dret de la porta d’entrada.

Fig. 5.39 : Un detall de la entrada de llum per la façana oest en forma totalment
espitllera.
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d´

Fig. 5.40 : Es pot veure com arc de mitja volta de l’àpside de la façana est, no coincideix
amb el recolzament de l’arc de volta de creu que hi ha a la façana sud.
Indicatiu de que l’àpside es va fer més tard.

Fig. 5.41: El sant que dóna nom a aquesta ermita, el santíssim St. Miquel, penja
actualment, d’aquesta creu amb cadenes fetes de filferro, a l’altar principal,
Aquesta en especial és una peça moderna, de l’antiga no es tenen notícies.
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Fig. 5.42: En aquesta fotografia d’arxiu es veu l’estat de la masia fortificada o castell que hi
havia a 100 metres de l’ermita de Sant Miquel i que diuen que va ser una de les primeres cases
de Segur.
Fins i tot conservava una torre d’un antic castell ubicat en el mateix lloc. Actualment es troba
totalment totalment derruït.

Fig. 5.43: Durant els anys seixanta es va fer aquesta fotografia on es veu tot l’entorn de
l’ermita, que en aquell moment no era res més que un turó totalment desprotegit.
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6.ESTUDI PATOLÒGIC,
DEFINICIÓ GENERAL DE LES LESIONS:

6.1 EROSIÓ DE LA PEDRA:
L’erosió de la pedra consisteix en un canvi físic de la superfície, a causa de l’acció dels agents
atmosfèrics, l’aigua, el vent, els canvis de temperatura...produint un desgast lent, però constant de
la pedra. Tot i que es tracta d’un procés força llarg, resultarà molt més ràpid en pedres poroses.

L’aigua és l’element més perillós, pel que fa a la degradació, ja que no sols és perillosa per si sola
i en els seus tres estats : sòlid, líquid i gas, sinó que a més pot ser el mitjà de transport d’altres
substàncies nocives per a les pedres com poden ser sals solubles, organismes vius... L’atac de
l’aigua comença amb un entumiment de la superfície que dona lloc a un augment de volum;
desprès es produeix la dessecació de la pedra de manera que es creen unes tensions a l’interior
que donaran lloc a una microfisuració en la pedra, i provocaran que es vagin desprenent les capes
més superficials. L’aigua de la pluja és la més perillosa pel que fa al procés d’erosió.

El vent és un altre dels agents que més influirà en l’erosió. El vent arrossegarà substàncies
sòlides que actuen com a esmeril sobre la superfície de les pedres provocant el seu desgast.

L’erosió resulta fàcilment detectable a simple vista, i tot i no ser especialment perillosa (calen
molts segles per arribar a la degradació de la pedra per aquest fenomen), facilita l’actuació d’altres
atacs que si poden causar greus problemes.

6.2 ALVEOLITZACIÓ:
L’alveolització és un tipus d’erosió de la pedra per un procés físic-químic. La patologia ve
associada a la formació de sals solubles a l’interior de la pedra produeix canvis de tensions i un
trencament d’aquesta en forma d’alvèols.

Aquest atac es produirà, principalment, en pedres poroses i granulades.
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6.3 EXFOLIACIÓ:
L’exfoliació de la pedra consisteix en la separació de les capes superficials del material. Aquesta
patologia provoca la separació de les làmines rígides, de mides mil·limètriques, que formen la
pedra, provocant així una debilitació de la capacitat mecànica de les pedres.

6.4 EFLORESCÈNCIES O SALS SOLUBLES:
Les eflorescències són taques blanquinoses degudes a la cristal·lització o precipitació de les sals
contingudes als materials, a l’aigua del morter, al subsòl o a l’ambient. L’aigua d’absorció, dissol
les aquestes sals, les arrossega quan la humitat interior és superior a l’exterior i, a l’evaporar-se,
cristal·litzen degradant el parament.

En la cristal·lització, els cristalls formats comencen a créixer a l’interior d’una microfisura, creant
una sèrie de tensions que sobrepassen la resistència a tracció de la pedra.

La cristal·lització també pot provocar una hidratació, es passa de sal anhidra a sal hidratada,
procés que genera tensions a l’interior de les microfisures, que en aquest cas, provocaran un
trencament brusc.

6.5 PÀTINA:
Les pàtines són unes capes molt primes que es formen a la superfície de les pedres. Normalment
no provoquen una degradació de la pedra, simplement es tracta d’una modificació superficial de la
pedra, que en molts casos s’ha considerat beneficiosa, ja que pot previndre d’altres atacs més
perillosos.

En les nostres esglésies podem trobar tres tipus de pàtines :


Pàtina negra, provoca un embrutiment superficial de la pedra a causa dels contaminants
atmosfèrics.



Pàtina biogènica, normalment es tracta d’un recobriment de líquens, de caràcter orgànic,
i tenen un color groguenc o ataronjat – marronós .



Pàtina de tinció, ens indica on hi ha zones humides, i provoca un tenyit de la pedra de
color verdós.

La sedimentació de les partícules a la superfície de la pedra col·labora en l’embrutiment
d’aquesta. A més de l’embrutiment, i degut a la gran superfície específica, hi ha una tendència a
augmentar la humitat de les pedres, absorbint vapor d’aigua de l’atmosfera i facilitant d’aquesta
manera les reaccions amb els agents contaminants.
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6.6 LA VEGETACIÓ:
La vegetació, encara que pugui semblar un agent poc important, pot arribar a tindre una acció
destructora en un edifici antic.

La vegetació sol aparèixer als murs i a les cobertes de les edificacions antigues. En ocasions les
plantes no creixen en els murs directament, sinó en zones molt properes, i llavors són les arrels
les que provoquen les patologies a l’edifici.

Aquestes plantes o arrels entren a través de les juntes dels murs o de fissures existents, trencant
l’element constructiu i facilitant en gran escala l’entrada d’aigua. A més poden provocar el
despreniment de les pedres dels murs i són una font de vida per a diversos organismes que
poden acabar fent mal a l’edifici.

6.7 HUMITATS DE CAPIL·LARITAT:
Les humitats de capil·laritat apareixen a les zones baixes de les parets quan absorbeixen aigua
del terreny a través dels fonaments. Es manifesten mitjançant taques d’humitat i/o de sals, que,
pertanyent al subsòl o als materials del mur, són arrossegats per l’aigua en el seu procés
d’ascensió, cristal·litzant a l’evaporar-se aquesta.

Les causes que originen la humitat per capil·laritat poden ser diverses :


Per ascendència del nivell freàtic del terreny : provocarà humitats constants i afectarà
principalment als murs estructurals, el nivell d’humitat vindrà determinat pel grau
d’absorció dels materials components dels murs.



Per filtració de l’aigua de la pluja : provocarà humitats no constants, estarà condicionada a
la climatologia, és a dir, en temps de pluja apareixerà i en temps de secà desapareixerà.

Els efectes que pot provocar l’aigua absorbida per capil·laritat seran diferents si els estudiem a
curt o a llarg termini :


A curt termini :
Taques d’humitat a l’interior i a l’exterior de la paret
Aparició d’humitats de condensació i ambient humit a l’interior de l’edifici
Formació de taques causades per fongs
Degradació dels acabats decoratius



A llarg termini :
Cristal·lització de les sals que conté la paret o el terreny a la superfície de les parets
Degradació i encrostament dels arrebossats i enguixats interiors de les parets
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El fred pot fer glaçar l’excés d’aigua continguda en la paret i el gel provocarà la
disgregació interna dels materials que la formen
Degradació interna dels materials de les parets i aparició d’esquerdes

6.8 HUMITATS D’INFILTRACIÓ:
Les humitats d’infiltració són les produïdes per l’aigua de la pluja, que pot ser ocasionada per
causes directes o indirectes.


Causes de tipus directe :
Fissures a l’arrebossat
Degradació de les cobertes de l’edifici
Materials d’acabat de façanes de tipus porós, permeable o fissurats
Fissures o esquerdes en l’estructura de les parets



Causes de tipus indirecte :
Tot i que en el nostre cas no apareixeran, cal saber que les avaries a les instal·lacions
provoquen també problemes d’humitats per infiltració

Les infiltracions directes de l’aigua de la pluja poden classificar-se en dues categories diferents :


Infiltracions degudes a causes puntuals, com són les fissures o defectes d’estanqueïtat



Infiltracions degudes a defectes globals de l’edifici, com són un gruix insuficient de les
parets o una degradació generalitzada de l’arrebossat

6.9 ESQUERDES:
Les esquerdes són obertures longitudinals incontrolades d’un element constructiu, sigui estructural
o de tancament, que afecta a la totalitat del seu gruix. Es produeix per un excés de càrrega, que el
material constructiu no es capaç d’absorbir, i per això es deforma i posteriorment s’esquerda

.
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7.FITXES DE PATOLOGIA:
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Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
7.1 Fitxes de Patologia

Edifici: Santa Maria del Priorat de Banyeres
Emplaçament: Banyeres del Penedès
Identificació: Erosió

Tipus:Física

Fitxa nº :1

Localització: Porta d’entrada
Es troba particularment repartida per totes les façanes.

Imatge:

Localització gràfica:

Descripció:
Es tracta d´ una erosió, present en tot l´ edifici, ja que es tracta d´ una construcció molt antiga i
que degut al clima i a les condicions atmosfèriques, s´ ha degradat tot el conjunt. d´ una
manera homogènia.
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Causes:
Directes:
La principal causa directa són els agents atmosfèrics(pluja, vent, gelades, etc..)
Indirectes:
Pot ser, si hagués tingut un manteniment més exhaustiu, s´ hagués conservat millor, en cara
que també els materials que es van emprar en la seva construcció i la forma d´ utilitzar- los no
ha sigut suficientment exigent.
Possible evolució:
L´ evolució d’aquesta lesió implica moltíssim aspectes, entre d´ altres, si el manteniment fos
l’adequat podríem arribar a frenar aquesta lesió.

Diagnòstic:
Gravetat:
Considero aquesta lesió de gravetat lleu, ja que a actualment aquest tipus de lesions pel seu
caire superficial no comprometen gens l´ estructura del edifici.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
Es poden fer servir dos mètodes diferents, depenent de l’estat de les pedres.
Mètode de reintegració : és el que s’utilitza per recuperar volums perduts a causa de
l’erosió i consisteix en l’aplicació de pedra natural o artificial, morters especials... donant-li a la
pedra la forma i textura el més semblant a l’original possible, és molt important en aquest
mètode utilitzar materials que s’adaptin en quant a la compatibilitat (característiques físiques,
químiques i mecàniques) i en quan a textura i color.
Mètode de substitució : és el que s’utilitza quan l’element està molt deteriorat,
consisteix en el canvi de les peces deteriorades per peces noves, caldrà cercar peces de les
característiques apropiades per l’edifici i les condicions a les que estarà exposat. També
podem donar a la peça existent una sèrie de tractaments de consolidació i protecció i tornar-la
a posar.
Reparació de la causa:
Un cop feta la reparació caldrà aplicar un tractament superficial amb un producte químic que
disminueixi la velocitat dels processos de degradació, però la causa segueix sent de caràcter
natural i no es pot aturar.
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Manteniment:
Una vegada a l´ any, fer un repàs del gruix del tractament aplicat, per comprovar que
mantingui una homogeneïtat en tot el conjunt, especialment en les zones baixes del edifici, ja
que reben més esquitxades de la pluja i les parts del edifici que tinguin més humitats.
Per entendre’ns s´ hauria de plantejar una proposta de manteniment de les unitats
inspeccionades, i la seva actuació estarà en funció del diagnòstic, de les causes que el
generen y de la seva evolució al llarg dels anys.
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Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
7.2 Fitxes de Patologia

Edifici: Santa Maria del Priorat de Banyeres
Emplaçament: Banyeres del Penedès
Identificació: Alveolització

Tipus:Física

Fitxa nº:2

Localització: Porta d’entrada
Bàsicament ho trobem en les roques de major superfície al descobert, principalment en les
dovelles dels arc exteriors de les portes.

Imatge:

Localització gràfica:

Descripció:
Porositat superficial, de les dovelles, causada principalment per les gelades que omplen el
porus de la pedra amb aigua i quan aquesta aigua dipositada dintre del porus es congela,
acostuma a trencar, degut al augment de volum.
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Causes:
Directes:
La causa directa es clarament mediambiental tal i com s´ explica en el apartat anterior sobre
les gelades i el canvi de volum que origina el trencament del porus i la conseqüent
alveolització.

Indirectes:clarament podia ser la elecció del material i pot ser l´ acabat que se li donava,
sense cap tipus de protecció, ja que ni tan sols es coneixia aquesta patologia.

Possible evolució:
La pròpia erosió dels darrers anys, ens mostra que gràcies a ella , el porus superficial que
havia rebentat en alguna gelada es troba totalment desgastat provocant en la pedra, un
efecte protector davant de les gelades posteriors, i per tant una major resistència a
l’alveolització.

Diagnòstic:
Gravetat:
No es pot considerar aquest cas com a lesió greu, ja que actualment l´ estat de les pedres
afectades no comprometen l´ estabilitat del edifici, en absolut.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
Degut a que el grau de porositat es baix, la pròpia erosió polirà la pedra eliminarà els porus
superficials, els quals actualment ja es troben erosionats i per tant protegits dels atacs
exteriors incloent´ hi l´ efecte de les gelades sobre els porus.
Amb els mitjans actuals i si la pedra no estigués alveolitazada , segurament la solució seria
emplenar tots els porus oberts del propi material, a fi de protegir.
Reparació de la causa:
És una causa natural.

Manteniment:
Unes inspeccions periòdiques per tal de comprovar si el material introduït als porus,amb la
finalitat de segellar la pedra, hagi tingut cap alteració o també assegurar-se que les pedres
més alveolitzades poden resistir la pressió a la que estan sotmeses ja que al tenir més
porositat la pedra perd densitat i per tant resistència a la compressió entre d´ altres.
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7.3 Fitxes de Patologia

Edifici: Santa Maria del Priorat de Banyeres
Emplaçament: Banyeres del Penedès
Identificació: Humitats

Tipus: Física

Fitxa nº:3

Localització: Façana oest
Es troba localitzada en la façana sud, prop de la porta, i damunt de una espècie de banc de
pedra exactament en la cantonada.

Imatge:

Localització gràfica:
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Descripció:
Es tracta d´ unes taques negres que en aquest cas en especial, han sigut provocades per
l’aigua que regalima del sostre, i raja sempre per la pròpia paret, provocant una absorció per
capil·laritat de tota aquesta aigua i part de la brutícia que porta del sostre, deixant aquestes
taques tan singulars.(la taca continua pujant per la cantonada fins a arribar al sostre).

Causes:
Directes:
Són les dues causes comentades anteriorment: aigua que s´ absorbeix i la pròpia brutícia
que pot dur a sobre l´ aigua mateixa.

Indirectes:
La causa principal indirecta en aquest cas es degut a que l’aigua del sostre regalima per la
paret en comptes de caure directament sobre el terra, per una mala execució del acabat del
voladís ceràmic.
Possible evolució:
Segurament si no es controla aquesta humitat acabarà per provocar fissures, degut a que es
troba en un lloc on es trava una paret amb una altra.

Diagnòstic:
Gravetat:
Actualment no es molt greu i aparenta ser molt superficial,.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
Segurament amb una netejada de la superfície amb una pistola de sorra a pressió
eliminaríem el problema.

Reparació de la causa:
La causa segurament es soluciona, reparant i reconduint l’aigua del sostre, per que no
regalimi per la paret.

Manteniment:
Una vegada reparada la causa, i netejat la superfície de la paret, amb una inspecció
periòdica, per veure l´ estat en general seria suficient.
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7.4 Fitxes de Patologia

Edifici: Santa Maria del Priorat de Banyeres
Emplaçament: Priorat de Banyeres.
Identificació: Patina biogènica

Tipus: Química

Fitxa nº:4

Localització: Entre els dos absis
Es troba exactament en la intersecció dels dos àbsides circulars, un lloc que per la fisonomia
del edifici s´ acumula més humitat, i per tant on es més probable que es desenvolupi, més
fàcilment un liquen, o algun altre organisme d´ origen biològic.

Imatge:

Localització gràfica:
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Descripció:
Pàtina biogènica: l’acció dels líquens provocarà una degradació física al penetrar al substrat
de la pedra i una altra química al produir l’acumulació d’oxalat càlcic. Aquests líquens creixen
en les zones més humides.

Causes:
Directes:
Les causes són bàsicament ,la pluja, el vent, que junt amb tota la diversitat de
microorganismes que transporten i en unes condicions que només es donen en alguna part
de l´ edifici ,(humitat, ombra...) acaben per generar molses i líquens que molt poc a poc van
desbastant la pedra.
Indirectes :
Lo que indirectament provoca totes aquestes conseqüències normalment es en primera
instància la elecció del material, i seguidament el manteniment pròpiament dit.

Possible evolució:
Normalment no afecten a l´ estabilitat, encara que si es deixen proliferar, poden arribar a
albergar plantes més grans, amb el conseqüent perill de que les arrels puguin trencar part de
la base on creixen.

Diagnòstic:
Gravetat:
Actualment és un problema de gravetat mínima i gairebé no es troben cap més en tota
l’estructura.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
Un mètode adient seria la utilització de un raspall fins arribar a la part de la pedra on no han
arribat els fongs u organismes biològics, per tal d´ exterminar-los, una vegada tenim la
superfície neta, podríem aplicar algun component químic que protegís la pedra d´ aquests
atacs.
Reparació de la causa:
la causa bàsicament es mediambiental, i per tant no es pot solucionar.

Manteniment:
L´ únic manteniment que es pot realitzar, és una revisió ocular, cada cert període de temps
per tal de veure si tornen a aparèixer. O una altra solució seria després de ésser reparades
aplicar un producte per tapar el porus tipus morter sellador .
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7.5 Fitxes de Patologia

Edifici:Sta. Maria del Priorat de Banyeres
Emplaçament: Banyeres del Penedès
Identificació: Líquens

Tipus:Química

Fitxa nº:5

Localització: Façana nord
Es tracta d´ una zona molt petita, de l´ arc de la antiga porta que connectava l ´ermita amb el
cementiri (actualment tapiada) i que es troba en la part més humida (façana nord)

Imatge:

Localització gràfica:

Descripció:
Es tracta d´ una petita acumulació de líquens, que a la vegada al voltant ha creat una pàtina
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de tinció de color verd fosc, lo que ens indica on hi havia molsa i ja no hi es.
En un principi sembla ser un estat patològic químic, però la realitat és que en principi, els
líquens afecten a la pròpia pedra perquè la degraden físicament però per la acumulació de
oxalat càlcic es converteix en un estat patològic merament químic.

Causes:
Directes:
En principi només gracies a l a humitat i els agents atmosfèrics, que porten tot tipus de
organismes, són els principals causants d´ aquestes lesions.
Indirectes:
Pot ser va ser una mala elecció del material o inclús pot ser que l’acabat no sigui l adient per
evitar aquest tipus d’agressions externes.
Possible evolució:
si es deixés evolucionar segurament acabarien albergant plantes cada vegada més grans fins
que la patologia fos la vegetació, llavors en aquell moment segons on estigui ubicada hem de
tenir-la en compte ja que si hi ha arrels poden haver fissures i petits despreniments

Diagnòstic:
Gravetat:
No te gaire importància degut a dos factors molt importants, un, és el tamany , que és molt
petita, i dos, la ubicació, que no compromet a cap bloc estructural.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
Un mètode per a la reparació pot ser el de l’aigua a pressió. Consisteix en aplicar un raig
d’aigua a pressió sobre la pedra en el lloc on es troba la patologia, durant un període de
temps determinat, suficient per a produir un bombaments de la capa de la pàtina.
Posteriorment s’efectuarà un raspallat per acabar d’eliminar les restes de crostes que hagin
pogut quedar. Cal tenir en compte que si utilitzem aquest mètode de reparació en temps molt
fred i a més apliquem massa aigua, aquesta pot quedar a l’interior de la pedra, de manera
que iniciaríem un procés força perjudicial per a la pedra.
Reparació de la causa:
la causa és mediambiental bàsicament.

Manteniment:
Considero que un manteniment visual cada cert temps i un raspallat i rentat amb agents
químics (lleixiu) pot arribar a controlar el problema.
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7.5 Fitxes de Patologia

Edifici: Sant Miquel de Segur de Calafell
Emplaçament: Segur de Calafell
Identificació: Erosió

Tipus:Física

Fitxa nº:1

Localització: Porta d’entrada
Principalment trobem erosions causades per agents químics i meteorològics a les pedres de
major superfície, ja que es aquí on els agents climàtics externs actuen d’un manera més
visible.

Imatge:

Localització gràfica:
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Descripció:
Es tracta d´ una erosió, bastant avançada en lo que ha volum de pedra perduda es refereix,
encara que d´ una manera molt localitzada a la porta d’entrada.

Causes:
Directes:
Els agents meteorològics (vent, aigua, canvis de temperatura, contaminació, etc...).

Indirectes:
La elecció del material va ser l´ adient, però està claríssim que si s´ hagués protegit amb
qualsevol arrebossat, la erosió hagués sigut menor.

Possible evolució:
Segurament aquestes pedres ja no permeten molta més erosió, tot i això, s’haurien de
protegir amb algun material.

Diagnòstic:
Gravetat:
La gravetat de la lesió es mitjana, ara bé si no es protegeix adientment es farà mal bé
progressivament fins que alguna de les peces col·lapsi per falta de superfície de recolzament.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
La solució més efectiva considero que seria fer una classificació de totes les pedres, segons
el seu estat de conservació, i protegir amb algun element consolidant, les més danyades, o
substituir peces si la situació ho requereix.

Reparació de la causa: són causes mediambientals i no es poden reparar.

Manteniment:
Revisió periòdica del estat del consolidant mecànic i protector.

Altres observacions:
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8.2 Fitxes de Patologia

Edifici: Sant Miquel de Segur de Calafell
Emplaçament: Segur de Calafell
Identificació: Erosió

Tipus:Física

Fitxa nº:1

Localització: Porta d’entrada
Principalment trobem erosions causades per agents químics i meteorològics a les pedres de
major superfície, ja que es aquí on els agents climàtics externs actuen d’un manera més
visible.

Imatge:

Localització gràfica:
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Descripció:
Es tracta d´ una erosió, bastant avançada en lo que ha volum de pedra perduda es refereix,
encara que d´ una manera molt localitzada a la porta d’entrada.

Causes:
Directes:
Els agents meteorològics (vent, aigua, canvis de temperatura, contaminació, etc...).

Indirectes:
La elecció del material va ser l´ adient, però està claríssim que si s´ hagués protegit amb
qualsevol arrebossat, la erosió hagués sigut menor.

Possible evolució:
Segurament aquestes pedres ja no permeten molta més erosió, tot i això, s’haurien de
protegir amb algun material.

Diagnòstic:
Gravetat:
La gravetat de la lesió es mitjana, ara bé si no es protegeix adientment es farà mal bé
progressivament fins que alguna de les peces col·lapsi per falta de superfície de recolzament.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
La solució més efectiva considero que seria fer una classificació de totes les pedres, segons
el seu estat de conservació, i protegir amb algun element consolidant, les més danyades, o
substituir peces si la situació ho requereix.

Reparació de la causa: són causes mediambientals i no es poden reparar.

Manteniment:
Revisió periòdica del estat del consolidant mecànic i protector.

Altres observacions:
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8.3 Fitxes de Patologia

Edifici: Sant Miquel de Segur de Calafell
Emplaçament: Segur de Calafell
Identificació:Alveolització

Tipus:Física

Fitxa nº:2

Localització: Dovelles d’arc externs
Principalment trobem alguna alveolització de caràcter molt lleu a les roques que formen tots
els arcs exteriors, principalment.

Imatge:

Localització gràfica:
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Descripció:
Porositat de les dovelles principalment de la façana sud,que es causada principalment per
les gelades que omplen el porus de la pedra amb aigua i quan aquesta aigua dipositada
dintre del porus es congela, acostuma a trencar, degut al augment de volum.

Causes:
Directes:
Aquestes pedres, al ser mes poroses,són més propenses a patir aquesta patologia tant
comú, la causa en definitiva,és mediambiental.
Indirectes:
En aquest cas la causa principal indirecta, es la elecció del material i del seu acabat sense
protegir-lo químicament o bé físicament, ja que en aquella època no hi havia gaires avenços.

Possible evolució:
Segurament aquesta lesió, no avanci en molts anys. Per que si bé l´ erosió en general no es
gens beneficiosa per cap edifici,en aquest cas concret aquest tipus de pedra, l´ erosió
afavorirà el conjunt ja que eliminarà els porus oberts per l´ alveolització.

Diagnòstic:
Gravetat: la gravetat d´ aquest cas es mínima, pel grau de porositat baix de la pedra

Actuacions:
Reparació de la lesió:
En aquest cas específic, no faria falta reparació pel que hem dit anteriorment:
El grau de porositat es molt baix, i per tant la pròpia erosió s´ encarregarà de polir la pedra i
anar eliminant els porus superficials.
Encara que amb els mitjans actuals, segurament la solució seria emplenar tots els porus
oberts amb un material igual d´ estable que la pedra, a fi de protegir .

Reparació de la causa:
És una causa natural.

Manteniment:
Unes inspeccions periòdiques per tal de comprovar si el material introduït als porus,amb la
finalitat de segellar la pedra, hagi tingut cap alteració o també assegurar-se que les pedres
més alveolitzades poden resistir la pressió a la que estan sotmeses ja que al tenir més
porositat la pedra perd densitat i per tant resistència a la compressió entre d´ altres.
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8.4 Fitxes de Patologia

Edifici:Sant Miquel de Segur de Calafell
Emplaçament: Segur de Calafell
Identificació: Esquerdes

Tipus:Mecànica

Fitxa nº:3

Localització: Façanes sud i oest
En aquest cas les esquerdes més importants es localitzen en la façana sud i oest les quals
posaven en perill la seva estabilitat, degut segurament a les obres en les que es va substituir
tota la superfície de recolzament de l´ ermita, per tal de aïllar l’ermita de la carretera,
construint una mena de parc que rodeja i aixeca l´ ermita per damunt del vial més proper.

Aquestes esquerdes transcorrien gairebé en tota l’alçada de l’ermita.

Imatge 1:

Imatge 2:
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Causes:
Directes:
Consultant fotografies d’arxiu he comprovat que les esquerdes en els anys 70 no hi eren,
llavors nomes queda pensar que les causes fonamentals, són els moviments que es van
realitzar durant els 80 per tal de remodelar l’entorn de l’ermita.

Indirectes:
La causa indirecta més important es una errada de projecte en l’estabilització del conjunt, per
tal d’assegurar-se que durant les obres al seu entorn, l’ermita no sofrís cap moviment.

Possible evolució: actualment el nou entorn ja es troba absentat i les esquerdes causades
per aquestes obres han sigut reparades amb un material per esquerdes.

Diagnòstic:
Gravetat:
En principi aquestes esquerdes podrien haver originat la caiguda parcial del edifici, però
actualment i una vegada assentat l’edifici en el seu nou entorn, les esquerdes reparades no
han sofert cap moviment més durant en els últims 20 anys, per tant hem de pensar que el
problema esta solvatat.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
A base de ciment especial per esquerdes, operació que ja ha sigut realitzada amb un resultat
molt eficient.

Reparació de la causa:
Gracies a la remodelació de l’entorn, el nou assentament de l’ermita es molt més ferm que
quan només era un petit turonet, en el qual podia sofrir assentaments diferencials amb més
facilitat, ara bé, en un edifici d’aquestes dimensions, el conjunt solia treballar duna manera
molt solidària.

Manteniment:
Seria raonable executar alguns testimonis de guix per veure els moviments que puguin tenir
les esquerdes.
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8.5 Fitxes de Patologia

Edifici:Sant Miquel de Segur de Calafell
Emplaçament: Segur de Calafell
Identificació:Despreniments

Tipus:Mecànica

Fitxa nº:4

Localització: Majorment a la façana nord
De manera genèrica en tota la part baixa del conjunt, però particularment en la façana oest i
nord respectivament , tal i com mostren les fotografies.

Imatge:

Localització gràfica:
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Descripció:
Es tracta bàsicament de despreniments de part del arrebossat no original de l´ ermita i que
per qüestions ambientals o erosions causades per la gent que la visitava, va quedar
deteriorat i que durant la reforma del seu entorn va ser reparada amb un arrebossat més
actual, cosa que no torbo adient ja que es nota molt la diferència.

Causes:
Directes:
Erosió mediambiental, l´ erosió humana per contacte directe, les pròpies gelades poden ser
una causa principal dels despreniment.
També l´ erosió causada per l´ alta salinitat de l´ aire pot haver participat en la destrucció del
arrebossat original.

Indirectes:
Segurament, i per falta de medis a l´ època, una mala elecció i col·locació del arrebossat va
acabar per caure tot.

Possible evolució:
Actualment les reparacions del arrebossats han sigut eficients, però segurament tota la part
alta del arrebossat antic,acabarà per caure igual.

Diagnòstic:
Gravetat:
No es una qüestió greu per la integritat de l’ermita, però si per l’estètica.

Actuacions:
Reparació de la lesió:
En principi tota la falta actual d´ arrebossat ha sigut reposada, adientment.

Reparació de la causa:
Una possible reparació,podria ser, treure tot l´ arrebossat de l´ ermita, per tal de deixar la
superfície lo mes neta possible, i en el seu lloc col·locar una protecció monocapa molt més
resistent, i d´ un espessor major.

Manteniment:
Revisió periòdica de l´ estat , la brutícia i el gruix del acabat.

93

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
8.6 Fitxes de Patologia

Identificació: Pàtina negra

Tipus:Química

Fitxa nº:5

Localització: Part baixa façana nord
En aquest cas les pàtines no són gaire presents, segurament com a conseqüència de la
recent restauració, tot i així encara queden algunes franges en la façana nord, per la part més
baixa.

Imatge:

Localització gràfica:

Descripció:
Pàtina negra : es forma per la sedimentació a la pedra de les partícules sòlides que aporten
els agents atmosfèrics com la pluja i el vent, per això serà una lesió que apareix molt sovint.
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Causes:
Directes:
Pluja, vent, brutícia, i tots els agents atmosfèrics, poden ocasionar aquesta patologia.
Indirectes:si hi hagués alguna, hauria de ser per força per una mala gestió del acabat i
també un deficient o inexistent manteniment.
Possible evolució: aquestes taques actualment no presenten signes de que estiguin
creixent, segurament, vol dir , que gracies a la restauració ha quedat una ermita força neta.

Diagnòstic:
Gravetat: la gravetat actual del problema és mínima, gràcies com hem dit anteriorment a la
restauració, que va sofrir fa uns anys.

Actuacions:
Reparació de la lesió: Un mètode per a la reparació pot ser el de l’aigua a pressió.
Consisteix en aplicar un raig d’aigua a pressió sobre la pedra en el lloc on es troba la
patologia, durant un període de temps determinat, suficient per a produir un bombaments de
la capa de la pàtina. Posteriorment s’efectuarà un raspallat per acabar d’eliminar les restes
de crostes que hagin pogut quedar. Cal tenir en compte que si utilitzem aquest mètode de
reparació en temps molt fred i a més apliquem massa aigua, aquesta pot quedar a l’interior
de la pedra, de manera que iniciaríem un procés força perjudicial per a la pedra.
Algun sistema per aconseguir tapar els porus de la pedra també seria una sol·lució viable.
Reparació de la causa: és una causa mediambiental i per tant no es pot reparar

Manteniment:
Un manteniment mínim, podria ser:
una vegada cada 2 anys fer una revisió del estat de les façanes i si fos necessari una neteja
de les zones afectades, i algun tipus de protecció, per exemple de tipus resinós estesa per
aspersió, per tapar al màxim possible els porus de la pedra i així poder assegurar la integritat
de la pedra durant més temps.
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9. GLOSSARI català - castellà
CATALÀ
Iniquitat

CASTELLA

SIGNIFICAT

Iniquidad

Qualitat d'inic. Inic: Mancat en absolut d'equitat, de justícia;
que no detura la consideració del que mal que fa; malvat,
odiós.

Absis

Àpside

Construcció generalment de forma semicircular o poligonal i
coberta de volta, situada a la part posterior d'una església, i
en l'interior de la qual hi ha l'altar major i el presbiteri.//És
una construcció que sol tenir forma de mig cilindre, o bé de
mig prisma i està coberta amb semi cúpula. És a la
capçalera de les esglésies, i a l'interior hi ha l'altar major.

Acroteri

Acroterio

Barana que es posa damunt la cornisa d'un edifici cobert de
teulada per amagar aquesta.

Arc

Arco

Construcció en forma de corba que serveix per a cobrir un
espai entre dos murs o entre dos pilars. L'arc es pot
construir amb pedres, amb maons, etc. L'arc construït amb
pedres picades està compost d'un nombre de peces,
generalment senar, tallades de forma de tascó,
anomenades dovelles, les quals treballen per estampiment i
originen empentes laterals, desviant la càrrega vertical que
suporten cap als punts de recolzament. Hi ha moltes
varietats d'arcs i cada un d'ells pren el nom segons la forma
que té, la seva funció i també, a vegades, la manera d'esser
traçat.

Arc absidal Arco absidal

Cada un dels que formen la volta ogival d'un absis.

Arc àrab o Arco arábigo o
de ferradura herradura

És l'arc de circumferència de més de 180º amb el centre
situat per damunt la línia d'arrencada, característic de
l'arquitectura àrab.

Arc
capalçat

Arco copialzado Arc que cobreix un portal o una finestra en una paret de
molta gruixuda i presenta en el parament interior una forma
diferent, amb més alçada i amplada que a l'exterior, a fi de
permetre obrir les portes o vidrieres de l'obertura dins el
gruix de la paret. El capalçat pot esser: arc de mig punt o
escarser a l'interior; arc de mig punt o escarser a la façana i
llinda a l'interior.

Arc de mig Arco de medio El format exactament per un semicercle, amb el centre a la
punto o de medio línea d’arrencada. També es diu arc rodó.
punt
redondo,
formarete
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Arc former Arco formero

Arc en la intersecció d'una volta amb el mur, formant un
nervi que no té més sortida que la necessària per a rebre la
volta. En arquitectura gòtica, cadascun dels arcs que
suporten les voltes d'una nau, paral·lels a l'eix d'aquesta.
Cadascun dels arcs sobre els quals recolza la volta
hemisfèrica de quatre punts.

Arc toral

Cadascun dels quatre arcs sobre els quals descansa una
cúpula.
Arco Toral

Arc triomfal Arco triunfal

El que es construeix en les esglésies entre la nau principal
i el presbiteri.

Arcuació

Arcuación

Curvatura d'un arc// Sèrie de petits arcs disposats com a
motiu de decoració generalment aplicats a la part alta de
certes construccions d'estil romànic i gòtic.

Arquivolta

Arquivolta

Arc que té les dovelles amb el parament exterior motllurat
formant una faixa corbada que passa d'una imposta a
l'altra.//Arc format per un conjunt de faixes motllurades o
esculpides a la cara exterior de les dovelles escalonades
que, des del parament de façana, van reduint
progressivament l'obertura cap endins descansant sobre els
brancals esbiaixats; és característic dels estils romànic i
gòtic.

Bandas
Bandes
Llombardes Lombardas

Espècie de pilastres o faixes verticals, llises i sobresortint
del mur de dalt a baix, unides, a la part superior, per una
sèrie d'arcuacions; element ornamental originari de
Llombardia,

Basíliques Basílica

Les basíliques dels romans eren uns edificis on es trobaven
els mercaders i els comerciants per tractar els seus
negocis. Eren de forma rectangular, fent una sala gran
dividida per fileres de columnes. L'església de Ripoll, diem
que és una basílica perquè, per la forma, les recorda.
També hi ha d'altres esglésies que s'hi assemblen. D' entre
les romàniques no es dóna pas aquest nom a totes; a la
majoria les seguim anomenant església o catedral, tal com
ho feien a l'Edat Mitjana.

Bastaixos

Temps enrere hi havia gent que tenia per ofici fer de
bastaix; és a dir, transportar coses de pes a coll. Hi havia
bastaixos de corda, de barra, segons què fessin servir per
ajudar-se.
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Campanar Espadaña
d'espadany
a o de paret

El que no forma torre, sinó que té una sola paret, en la qual
estan oberts l'arc o arcs on van suspeses les campanes.

Capitell

capitel

És un element de la columna; en general és el que crida
més l'atenció. Hi podem observar el treball de l'escultor.

Capçalera

“cabecera”

En una església, en diem peus de la part on sol haver-hi
l'entrada principal i capçalera a la part oposada. A l'interior
és l'espai que sol estar centrat per l'altar major.

Cimbori

Cimborrio, cúpula Cos cilíndric que serveix de base a la cúpula i descansa
immediatament damunt els arcs toral si les petxines// Petita
cúpula de forma cilíndrica o prismàtica que sobresurt per
damunt de la teulada d'un edifici per donar claror a l'interior.

Cintra

Cintra, cimbra

Bastiment provisional que serveix per a sostenir les peces
d'un arc o d'una volta en construcció, fins que està posada
la clau.//Curvatura de la superfície interior d'un arc o d'una
volta.

Cisell

Cincel

És una eina acabada per un tall i un cap per on es pica per
tal de tallar o debastar una peça de metall, un bloc de
pedra, etc.

Clau

Llave

Dovella o peça central que clou un arc o una volta.

Dovella

Dovela

Cada una de les peces de pedra picades o tallades en
regràs - més estretes d'un cap que de l'altre, amb les quals
es construeixen les llindes, els arcs i les voltes.

Almohadón
Dovella
d’arrencada

Escarser

Escarzano

Dovella d'arrencada ,coixí, primera peça o dovella d'un arc,
el sobrellit de la qual és horitzontal i el llit inclinat.

Arc circular rebaixat, o sia, més petit que el semicercle i que
generalment correspon a un angle de 60 graus.

98

Espitllera

Aspillera, saetera Obertura molt estreta feta en sentit vertical a un mur o a una
porta, a l'objecte de poder mirar-hi sense esser vist des de
l'exterior.

Estrep

Estribo

Contrafort destinat a consolidar una part perillosa de caure.
(Estantal)//Massís d'obra o de repeu que contraresta
l'empesa d'un arc, d'una volta.// Mur o massís sobre el qual
descansa una volta// Cadascun dels lligams de filferro que
subjecten les barres de ferro que formen l’armadura de les
bigues i dels pilars de formigó armat.// Boterell; element de
reforç exterior característic de l'arquitectura gòtica.

Extradós

Trasdós,
extradós

Superfície convexa exterior d'un arc o d'una volta// Cap alt
de la dovella, oposat a d’intradós.

Fornícules Hornacina, nicho Buit que es deixa en el gruix d'una paret com a decoració o
per situar-hi una estàtua, un gerro, etc.

Frontal

És un plafó - sovint de fusta- amb què decoraven la taula de
l'altar tancant-la per davant. Moltes vegades es
completaven amb dues taules laterals.

Frontispici Frontispicio

Façana principal o davantera d'un edifici.

Imbricació Imbricación

Adorn arquitectònic que consisteix en la juxtaposició de
petits detalls poligonals sobreposats a uns altres i alternant
ple per buit, o també, o també motius curvilinis imitant les
escates de peix.//Superposició de dues files de caps de
teula àrab per formar una volada de coberta, col·locades de
manera per alternin amb la filada inferior, o sigui, que els
costats d'una teula de dalt recolzin sobre el llom de dues
teules de sota.

Imposta

Imposta

Filada de mitjans (carreus) amb un poc de volada, amb
motllura o sense, damunt la qual va assentat un arc o una
volta.//Faixa horitzontal, posada a l'altura de cada pis, en la
façana

Intradós

Intradós

Superfície interior còncava d'un arc o d'una volta//Cara
inferior i corbada de les dovelles d'un arc.
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Falsos pilars verticals que surten de 5 a 12 CMS del
parament, i que aniran des de el terra fins al ràfec, al segle
XI

Lesenes

Llata

Cabio, lata,
media alfarjía

Barra de fusta serrada de 75mm. d'ample, usada per a fer
bastiments de portes i finestres, i que també es posa de
través sobre els taulons o bigues d'una teulada per sostenir
les teules.// Llata per canal, manera de col·locar les llates,
en una teulada de teules àrabs, que consisteix afer que
cada teula canal o rec descansi entre dues llates o
perllongues disposades en sentit del vertent.(lata por teja
canal).

Lluneta

Luneto

Petita volta en forma de mitjalluna definida per un arc
vertical i la intersecció amb una volta de canó, en fer en
aquesta una obertura per a donar-li llum.

El panteó és un monument destinat l’enterrament de
diverses persones.

Panteó

Pilar

Pilar

És un element sobre el qual descansa una volta, una
coberta…Es diferent de la columna perquè no té base ni
capitell i perquè pot ser de forma no circular.

Presbiteri

Presbiterio

Part d'una església on hi ha l'altar major, més elevada que
la resta de la planta.

Ràtzia

És una incursió de gent armada en un territori enemic amb
la finalitat de robar o de destruir.
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Regràs

Corte

Salmer

Salmer

La major amplària que tenen les dovelles d'un arc a la part
oposada a d’intradós, originada pels llits o junts de les
peces que convergeixen a un punt.// La inclinació dels llits
d'una dovella de llinda respecte a la vertical. Es diu que una
dovella o peça de llinda duu molt o poc regràs segons la
major o menor inclinació amb que estan tallats els seus llits,
o també segons la seva allargada.//Regràs Fals, es diu que
el regràs de les dovelles d'un arc és fals quan la direcció del
pla del llit o junta entre les dovelles no és normal a la
curvatura de l'arc, o sigui que no convergeix al mateix punt
des del qual l'arc està traçat.
Pedra picada amb el sobrellit horitzontal i un costat tallat en
pla inclinat o en regràs, col·locada a la part superior d'un
pilar, d'un matxó o d'un mur, per a rebre la primera dovella
d'un arc o d'una llinda. //Peça de pedra picada i tallada amb
dos o més plans inclinats, que es col·loca sobre una
columna o pilar com a continuació d'aquest, per a rebre els
arcs que hi convergeixen. No s'ha de confondre el "salmer"
amb el "coixí". El "salmer" no forma part de l'arc i té un o
més regrassos; en canvi, el "coixí", és part de l'arc.

Sarraïns

Moro

Testera

Cabecero/Hastial Part triangular superior de la façana o de la paret lateral
exterior d'un edifici, en la qual descansen els dos vertents
de la teulada.

Teulada
amb
xebrons o
llates

Tejado a teja
vana

Teulada de Tejado a dos
aguas
dos
vessants o
de dos
aiguavesso
s

Existeixen paraules que sovint s'usen com si tinguessin el
mateix el mateix significat encara que en rigor no sigui així.
Per exemple, us adonareu que fem servir indistintament les
paraules: àrab (fill de l'Aràbia); sarraí (nòmada dels deserts
d'Aràbia);moro (procedent del nord d'Àfrica i de sang àrab);
musulmà (que segueix la religió de Mahoma). I encara hi
podríem afegir: mahometà i islàmic. És com si
entenguéssim que cadascuna recull la idea o el significat de
la resta.

Teulada enllatada; aquella en què les teules descansen
directament sobre els xebrons o llates.

La que forma un angle díedre.
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Tejado a teja
Teulada
enllatada a vana
llata per
canal

Procediment que consisteix a posar les llates seguint el
sentit de la pendent de la teulada, una a cada costat de
teula canal, de manera que les teules descansen en tota la
seva llargària sobre les llates.

Tejado a teja
Teulada
enllatada a vana
salt de
garsa
Vuelta/Bóveda
Volta

Aquella en que la teula recolza damunt les llates solament
pels extrems.

Volta
cilíndrica/
Vota de mig
punt

Moviment circular d'una cosa a l'entorn d'un punt cosa
girant sobre un eix.// Cada una de les circumvolucions d'una
cosa que s'enrotlla a voltant d'una altra// Curvatura d'una
línia. // Corba de d’intradós d'un arc o d'un sostre arquejat//
Arcada; construcció en forma d'arc// Obra de fàbrica, de
forma arquejada, que serveix per a cobrir un espai comprès
entre parets o pilars per a formar un sostre o una coberta,
per a sostenir una escala, etc. Pot revestir multitud de
formes, totes derivades d'una de les dues fonamentals: la
cilíndrica i l'esfèrica.

Bóveda cilíndrica, És la volta de canó generada per un arc, anomenat
Bóveda de medio directriu en forma de mitja circumferència, que corre al llarg
punto, bóveda de d'un eix horitzontal o inclinat que passa pel centre de la
cañón o en
seva línia d'arrencament.
cañon

102

10.BIBLIOGRAFIA:

• Espanyol, Francesca, 1992, La Catalunya Romànica
(Vol XIX) Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1992 ISBN
84-7739-402-4.
• Pou Vallès, Josep, Febrer de 2007,Història de Segur
(De Castri Securis a Segur de Calafell). Romanyà -Valls,
B-8.513-2007.
• Durliat , Marcel , ed: 2001, El Arte Románico,
ediciones AKAL S.A, ISBN10- 8446000431.
• Olaguer-Feliú de Fernando,ed: 2003, El Arte Románico
Español Alonso. Ediciones Encuentro. ISBN :84-7490683-0
• Monjo Carrió, Juan, ed 2000, Patología de cerramientos
y acabados arquitectónicos. Editorial: Munilla-Lería
ISBN : 978-84-89150-12-6

103

10.1 Aportacions i col·laboracions
• Sr Mossèn Serra, (Mossèn en funcions de la capella)
Aportació de documents variats de l’ermita de Sta. Maria
del Priorat de Banyeres).
• Sr Josep Pou Vallès (encarregat del patrimoni artístic i
cultural del Ajuntament de Calafell. (aportació de
documentació de l’ermita de Segur de Calafell).
• Notes històriques de Col·laboracions del poble de
Banyeres escrites per Sr. Miquel Drasó Vaqués.
• Ajuntament de Calafell, Plaça de Catalunya, 1,
c.p: 43820 Calafell (Tarragona), Telf. 977 699 009,
Fax 977 699 155
http://www.calafell.org , info@calafell.org.
• Ajuntament de Banyeres del Penedès, Pl. de
l'Ajuntament, 6, c.p: 43711 Banyeres del Penedès,
Telèfon d'atenció: 977 67 13 50
www.banyeresdelpenedes.com
http://www.banyeres.altanet.org.
• Fons de Documentació històrica del Palau Moja,
93.316-2740 (C/Portaferrisa nº 1,3) i
http://www.gencat.cat/cultura,
e-mail :vsallas@gencat.net.

104

