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L 'excavació efectuada al monestir de Sant Llorenr prop Baga, a Guardiola de 
Bergueda, f'any 1983, veié augmentades les seves naturals dificultats en ha ver-se 
buidal abans d 'hora la zona de lIevant de l'església, amb la consegüent destrucció 

d 'aquesta part com a document histórie. 

Del dia I a l dia 10 d'agost del 1983, 
any que celebravem el mil ·lenari de la 
consagració de Sant L1o ren~ prop Baga, 
un equip de la Universitat de Barcelona 
rea litza excavacio ns a I'antic monestir. 
Bé que els resulta ts d'aquesta excavació 
seran publicats pel Servei dA rqueologia 
de la Generalirar de Ca ralunya, els res
ponsables d'aquells treballs -que són els 
que signen aquest escrit- han cregut 
que era lIur deure d'informar rapida
ment i d'una manera directa els ve"ins de 
la rodalia de I'a ntic cenobi, gracies als 
quals I'estada deis excavadors a Sant 
L1oren~ prop Baga esdevi ngué molt 
gra ta. 

Delimitació de la zona d'excavació 

La nostra intenció, ta l com constava 
en el permís d'excavació dei Servei 
dA rqlleologia de la Generalirat , era 
d'excavar tot e l conjunt arqueologic de 
Sant L1oren~ prop Baga, és a dir. la 
zona de lIevant de I'esg lésia , o n hi hau
ri a hagut d'haver els absis (la cap~alera 
románica del temple). els quals segons' 
la trad ició erudita es devien haver en 
derroca t a mb els terratremols del segle 
X V: aixi mateix, ta mbé pensavem exca
var la casa on habitaven els mo njos (o 
monestir propiament di !) i les coves ere
mitiques properes. 

Per una causa aliena a la nostra vo
lun tat. que tot seguit ex posarem , ens 
ro u impossible d'excavar la zona de lIe
va nt de I'església i ens haguérem de li
mitar a excavar només el mo nest ir i els 
eremitor is. 

A les dificullats correnlS que hom po
dia espera r de I'excavació d 'aquest con
junt medieval (per exemple, que el sub
sol deis edificis que ca lia estudiar ha
gués estat a lterat per alguna de les refor
mes d'epoca moderna: que els materials 
arqueologics a pareguessin molt frag
mentats o barrejats, etc.) s'a fegi una 
complicac ió suplementaria que obliga va 
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a reduir substancialment la nostra co
mesa: la zona de llevant de l'església ha
via estat buidada precipitadament abans 
de la nostra arribada a Sant Lloren<; 
prop Baga. Aquest buidatge, que com
porta la seva destrucció com a docu
ment históric, fou realitzat sota les or
dres de l'arquitecte que tenia encoma
nada la restauració de l'església actual. 

La metodología 

Hem seguit el meto de d'excavació 
que preconitza Michel de Boüard al seu 
llibre Manuel d 'archéologie médiévale. 
De la fouille á l'IJistoire (París 1975. 
trad . castellana d'Ed. Teide. Barcelona 
1977). For<;osament, per causa deis es
cassos mitjans de que diposavem -que 
ens permetien de romandre amb el nos
lre equip només durant 10 dies a Sanl 
Llorenc;--, no hem pogul eSlendre l'exca
vació a tota la casa monastica . Hem ex
cavat, aixó si. els eremitoris. i hem eslu
dial també, peró parcialment. la casa on 
vivien els monjos. Aixi. hem excavat 
una bona part de la cambra rectangular 
que hi ha a llevant , sota la casa de coló
nies (cambra a la qual s'accedeix des de 
l'hort). Aquesta cambra o sala. dala del 
segle XI i és ben possible que fos el 
refetor, o potser el dormidor. del mo
nestir. Hem obert i excavat diverses 
cales fora d'aquesta sala. peró dins la 
zona deis edificis monaslics. al corredor 
o passadís que és paral ·lel a la susdila 
sala pel costat de ponenl. 1. encara. ex
cavarem una cala jusI a locar del mur 
que tancava l'església romanica a lle
vanl, cala situada en la part eXlerior. 

Ha estal anotat. dibuixat i fotografiat 
tol alló que hem lrobal. EIs estrals, ja 
fossin o no esterils. d'enderrocs o de 
cendres. Tot vestigio tot fragment cera
mic podem assenyalar punlualment en 
quin lloc fou trobat, a quina profunditat 
i dins quin estral. Aixó és de summa 
importancia ja que una pe<;a, un frag: 
ment de ceramica. pot datar un estral 
d'ocupació o de destrucció . En una ex
cavació. i més encara en les medievals. 
no podem limitar-nos a recollir i guar
dar només les peces vistents . Tot el que 
hi ha soterrat. per modesto per fragmen
tat que sigui. tot i que no pugui ésser un 
objecte museístic, té interés, inserit en el 
seu context arqueológic. Per aixó, insis
tim en qué per excavar un lloc que fou 
habitat. un jaciment históric (és a dir un 
document)o cal emprar un métode cien
tific que ens permeti de restituir vigoro
sament cada pas de l'excavació. que ens 
permeti de saber qué s'ha trobat a cada 
estral. No endebades el procés d'excava
ció ha estat comparat a la lectura d'un 
llibre que. en anar-Io llegint. es va des
lruinl. Cal que tot resti anotat. registrat, 
dibuixat i fotografiat . fins i tol el detall 
més petil. Cal saber en tot moment en 
quina pagina, en quina linia, llegim i 
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quines lletres i signes hi trobem. i con
signar-ho. No n'hi ha prou amb buidar 
de qualsevol manera el llibre i conser
var només les cobertes. 

Els resultats 

Tot esperant que aparegui publicada 
la memória de la nostra excavació pel 
Servei d 'Arqueologia de la Genera!itat 
de Catalunya, avancem alguns deis re
sultats. 

No hem trobat cap construcció mo
nastica anterior a la conservada. La del 
segle Xle és la primera i més antiga, al 
seu subsól sois hi ha la fonamentació i 
terres esterils. Hem de deduir. per tanto 
que els prímers monjos de Sant Lloren<; 
devien viure a les coves properes, com 
feien aleshores (segles IX i X), i abans 
encara, segons és documentat molts al
tres monjos i eremites.) Possiblement en 
adoptar la regla benedictina. els monjos 
de Sant Lloren<; es veieren obligats a 
viure comunitariamenl, afer els ápats i 
a dormir plegats. segons és prescrit per 
aquesta regla. Per aixó. no ha d'estra
nyarnos que anteriorment visquessin en 
coves. D'aquestes. en resten dues de 
senceres, una d'elles modificada poste
riorment com a colomer. L'altra té una 
estructura i una disposició molt caracte
rística d'aquests habitacles o cel ·les, que 
no sois s~rvien per a allotjar el monjo: 
sovinl , aquest també hi feia oració , raó 
per la qual hi sol haver un petit raconet. 
fornícula o absidiol. on poder dipositar 
una creu o altres objectes de culte. 
Aquestes coves foren modificades artifi
cialment. segurament pels propis mon
jos, per a usar-les com a habitatge. Hi 
foren tallades escales, portes, fornícl\les. 
bancs. Hi varen ésser bastits, arnés, uns 
murets d'obra per a impedir que les 
obertures a restímball fossin excessives. 

La part mes antiga de les construc-

cions monastiques és la sala rectangu
lar. (sobre la qual s'aixeca la casa de co
lónies). amb accés des de l'exterior per 
llevant. des de rhort. Aquesta sala data 
del segle XI i fou bastida abans que res
glésia romanica que conservem (recor
dem que aquesta és una obra posterior i 
que no pot ésser identificada amb res
glésia consagrada el 9~ 3), pocs anys. o 
poc temps. posterior. La sala del segle 
XI tenia. almenys parcialment. un pavi
ment de pedres trencades de mesures 
diverses. col ·locades gairebé a tocar les 
unes de les altres. trabades algunes en
tre elles. En una zona, no gaire Ih,my de 
la porta de tramuntana. es construí en 
época moderna un altre pavimento molt 
més rústec i descurat. EIs arcs de dia
fragma, que hi foren afegits al segle 
XIV . reposen . molt probablement, so
bre un basament romanic. És a dir. que 
ja al segle XI. qua n es construí la dita 
sala, es feren també uns contraforts 
adossats als murs (al mateix empla<;a
ment deis ·posteriors arcs apuntats els 
quals aprofitaren com a basament)o per 
a refor<;ar les parets. 

Defora la sala. al corredor proper. 
hem trobat un altre paviment. de pedres 
més petites. que podria correspondre als 
segles XII (finals) o X 111. Al mur que 
tanca aquest corredor per tramuntana 
hi ha la pan inferior deis muntants 
d'una altra porta romanica, com la que 
ja coneixíem del mateix mur situada 
més a ponent. 

La zona que hem excavat no s'usa 
mai com a cementiri. No hi ha cap ves
tigi que ho testimonii. El cementiri deis 
monjos, si no s'ha destruit en alguna 
reforma moderna o en alguna excava
ció clandestina. devia ésser situat en un 
altre indret, no gaire lluny de resglésia. 
Sabe m que el monestir gaudí de gran 
importancia als segles XI i XII. Aixó , de 
la qual cosa ja ens ínformaven els docu
ments, ens ha estat corroborat pels frag-
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ments de ceramica (molt petits , molt es
micolats, cal dir-ho) trobats, que perla
nyen majoritariament a aquest darrer 
segle. En canvi , hi ha molt poca cera
mica comuna deis segles XIII i XIV. 
Hom ha de deduir, lógicament, que el 
monestir passava una epoca de pobresa, 
i que es devien seguir usant les peces, de 
cuina i de vaixella, velles; que no se'n 
devien comprar les noves. La vida del 
monestir, peró, no s'extingí, i ho sabem 
pels documents i per I'arqueologia, ja 
que tambe hi ha alguns bocins ceramics 
posteriors, deis segles XV , XVI i XVII. 
Hem trobat testimoniada I'existencia del 
sostre o coberta de la casa monastica en 
la capa o estrat d'enderrocs inferior a 
I'actual sól. el qual deu correspondre al 
temps que sobre d'aquestes dependen
cies hi hague la rectoria. Pel context ar
queológic, aquesta coberta enderrocada 
no pot esser anterior al segle XIV ni 
posterior al X VII. 

L'església 

Hom pot comprovar actualment que 
la zona de lIevant de I'església, on hi 
hauria hagut d 'haver la cap«alera (que 
hom suposava que s'havia ensulsiat 
amb els terratremols del segle XV), en 
realitat no s'acaba de construir mai . Es 
bastiren, aixó si, les parets perimetrals , 
romaniques, amb el mateix tipus d'apa
rell que les parts baixes del cos de I'es
glésia actual. ben caracteristic del segle 
XL amb les ma teixes semicolumnes que 
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trobem adossades als murs de tramun
tana i de migdia de l'església, i amb les 
portes, romaniques, del mateix tipus. 
De tot aixó en podem deduir que hi 
havia el projecte de bastir una gran es
glesia, un temple basilical (¡res naus) de 
gran amplitud. I aquest projecte com
portava una cap«alera diferent a la de la 
majoria d'esglesies romaniques de 
I'epoca, normalment acabades amb 
absis semicirculars. És problable que 
aquest projecte originari concebes la 
idea d'erigir uns absis (o, almenys, un 
absis) dins la fabrica rectangular. AI
menys es versemblant de creure-ho. 
Peró no tenim cap prova que hagues 
estat aixi. Del projecte originari n 'han 
restat les parets i res mes. EIs absis no 
s'arribaren a construir maL ni tampoc 
s'arriba a bastir cap estructura roma
nica en 1I0c seu. L'esglesia resta inte
rrompuda al punt on s'acaba actual
ment. Les parets que tanquen a lIevant 
els tres trams conservats, en la part infe
rior , amb un aparell de tradició roma
nica, peró posterior segurament al segle 
XII, són an teriors al terratremol del se
gle XV. Aixi mateix , sembla que alguns 
deis murs, de factura irregular, de dis
posició asimetrica, que hi ha en aquesta 
zona de lIevant fora de I'edifici actual de 
culte, són anteriors al terratremol. Segu
rament , en restar interrompuda I'esglé
sia i reduit el seu ambit als tres trams de 
ponent, en aquesta zona de lIevant que 
era tancada pel mur romanic de perime
tre , s'hi devien al«ar, mes o menys bar
roerament i rapida, algunes dependen-

cies del cenobio Quines? Aixó sembla 
que no ho podrem saber mai perque la 
zona no ha pogut esser excavada cienti
ficamen!. 

La restauració 

Com a historiadors i com a arqueó
legs medievalistes volem exposar el cri
teri que, creiem que hom hauria de te
nir en compte si mai s'empren una res
tauració a fons del conjunt d 'edificis del 
monestir i esglesia de Sant Lloren« prop 
Baga. Es resumeix en recomanar que es 
respecti al maxim el conjunt arquitectó
nic tal com ha arribat a nosaltres; en el 
cas de I'esglesia , sense alteracions subs
tancials posteriors als segles X VIIi 
X VIII. Aquest respecte implicaria: 

No alterar I'arquitectura de I'esglesia 
encara que contingui estils d'epoques 
diverses i posteriors al romanic (com el 
portal. el campanar etc.). 

Limitar-se a consolidar les parts que 
amenacin ru·ina. 

Limitar-se a restaurar les parts mal
meses (¡eulada). 

No afegir elements arquitectónics es
tranys, que alterin la fesom ia. 

Limitar-se a tractar i dignificar els pa
raments ja existents. 

No modificar el conjun t a mb I'afegit 
d'ambits o d'edificis que obstaculitzin la 
visualització completa de I'esglesia 

Tenir sempre present que no es tracta 
de crear cap nou edifici o Que llomes cal 
restaurar Ull edifici preexistent. 

Respecte deis fonaments i parets de 
lIevant de I'esglesia actual. haurien de 
consolidar-se simplement. Creiem que 
seria absurd i anti-históric intentélr de 
reconstruir l'esg!esia romanica que, en 
aquest sector, no s'arriba a acabar mai . 
Tampoc fóra correcte d'inventar-se es
tructures que alteressin les pa rels de pe
rimetre romaniques. 

Pel que fa al monestir , potser valdria 
mes d'acceplar la casa de colón ies que 
hi ha al damunt , be que lamentem que 
s'hi hagi construil. ja que amb la seva 
edificació es destru·lren irreversiblemen t 
restes arquitectóniques i arqueológiques 
de les habitacions monastiques; amb 
tol. actualment aq uest edi fi ci acompleix 
un servei , i, creiem que es preferible de 
no remenar novament els fo namen ts. 
vest igis i terres d'aquest secto r, ja que 
a ixó contribuiria a fer mes difícil encara 
la tasca de I'arqueóleg o de l'historiador. 

En relació amb la pan antiga 
d'aquest edifici - sota la casa de coló
nies- ens remetem a les recomanacions 
de recomanacions que hem fet per a 
;'esglesia . I. en aq uest cas . si fes falta de 
fer-hi una reconstrucció caldria prendre 
sempre com a model els altres edificis 
romanics del pais. 

Jordi Bolos i MascIans i 
Montserrat Pages i Paretas 
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