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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA DE SANTA
MARIA DEL PUIG DE LA CREU (CASTELLAR DEL VALLÈS,
VALLÈS OCC.)
Jordi Roig Buxó1
1. INTRODUCCIÓ
L’església de Santa Maria del Puig de la Creu es troba situada al cim del turó del
mateix nom, a la Serralada Prelitoral i a 671 m d’altitud, en el límit dels termes de
Castellar del Vallès i de Sentmenat, al nord-est del nucli urbà de Castellar del
Vallès, a la vall alta del riu Ripoll (la situació exacta és X: 425.132 - Y:
4.609.028).
A dalt d’aquest cim rocallós i escarpat, hi trobem diverses construccions apinyades i
adaptades als afloraments de roca, que configuren un gran conjunt edificat del qual
destaca l’església romànica del s. XII (Fig. 1). Adossat a tota la banda longitudinal
de ponent i sud de l’església, s’hi emplaça un edifici allargassat, construït en
diverses etapes durant l’època moderna i contemporània, que presenta certs
elements arquitectònics de tipus fortificat que li confereixen un aspecte de castell
neoromànic.
En el costat nord dels peus de l’església, també destaca un monumental i
desproporcionat campanar de torre d’estil neoromànic, construït de nou als anys 50
del segle XX damunt d’una edificació ruïnosa preexistent, tal vegada la rectoria
d’època baixmedieval. Tot el conjunt va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) l’any 1949, a causa de l’errònia atribució de les edificacions modernes i
contemporànies amb un castell i conjunt fortificat medieval. Actualment és de
propietat particular.
A nivell arquitectònic, l’església de Santa Maria del Puig de la Creu, es correspon
amb un edifici d’estil romànic tardà del segle XII, força auster i amb escassa
ornamentació, que manté intacte el seu edifici original, sense haver sofert
transformacions estructurals posteriors. Presenta una sola nau rectangular amb
volta de canó i absis semicircular amb dues absidioles laterals també semicirculars,
conformant una planta característica en forma de trèvol de 18x5 m (Fig. 1 i 9).
L’església apareix esmentada per primer cop en una donació de Guillem de
Montcada i la seva muller al monestir de Sant Cugat del Vallès l’any 11922. Entre
l’any 1337 i fins al s. XVIII el monestir de Sant Cugat s’encarregà del seu
manteniment, i en el s. XV sabem que tenia dos altars, un dedicat a Sant Mateu i
l’altre a Santa Margarida. Fins a les darreries del s. XVIII encara s’hi celebrava un
aplec, però a partir d’aleshores i durant tot el s. XIX el conjunt entrà en un procés
d’abandó progressiu. Tanmateix, tot i que l’any 1822 hi va haver un intent de fer-hi
algunes reformes, no va ser fins el 1925 que es van iniciar les obres, ja amb un
edifici pràcticament en ruïnes3. Amb aquesta actuació es van reconstruir les
dependències adossades del costat sud i totes les teulades, i es va dotar el conjunt
d’un cert aire de fortificació. Més recentment, en els anys 50 del s. XX, es va refer
de nou la teulada de l’església i es va construir l’inventat campanar de torre
neoromànic damunt les parets de la casa de l’ermità, tal vegada d’època
baixmedieval.

1
2
3

Arqueòleg (Arrago SL, Arqueologia i Patrimoni).
(VERGÉS, 1974, p.133-140).
(VERGÉS, 1974, p.133-140).
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2. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DE 2013
La intervenció arqueològica es va desenvolupar, entre el maig i el juny de 2013, a
tota la superfície interior de l’església, amb motiu de les obres de nova
pavimentació per part de la propietat4. D’aquesta manera, va ser possible excavar
la totalitat de l’edifici en extensió, amb uns 100 m2 de superfície total, i localitzar
diverses restes arqueològiques, per bé que en un nombre més aviat reduït (Fig. 9).
La nau no conservava restes visibles de cap paviment, i tan sols disposava d’un
nivell de terres i grava a manera de sòl de circulació. Així mateix, presentava un
rebaix a tota la zona central i al llarg de la nau, de manera que en molts punts ja
s’observava la roca calcària del terreny geològic.
Pel que fa als resultats de la intervenció destaca, en primer lloc, la presència d’una
única tomba situada als peus de la nau, corresponent a un enterrament successiu
datat entre el s. XV-XVI. Es tracta d’una sepultura en fossa simple excavada a la
roca a on es van inhumar de forma successiva un total de tres individus, restant
totalment sencer el darrer d’aquests, corresponent a un individu infantil. Els altres
dos eren individus adults i estaven seccionats per la fossa de l’enterrament infantil,
restant tan sols les extremitats inferiors. La resta dels ossos varen ser recuperats
en el nivell de rebliment i cobriment superior de la fossa. En aquest estrat també
s’hi va localitzar material arqueològic divers, del que destaquen nombroses denes
de collaret i/o rosari de diferents mides i materials, algunes d’atzabeja, d’altres de
pasta de vidre decorades, i d’altres més petites fetes d’os. També es va recuperar
un conjunt de fragments de bronze de petites dimensions, que semblen retalls de
monedes o d’altres peces, així com fragments de rajoles decorades en blau del
paviment d’època gòtica del s. XV.
La resta d’estructures arqueològiques corresponen a les diferents pavimentacions
successives que ha tingut el temple des del s. XII al XVIII. Així, es documentaren
restes parcials del paviment d’argila original del s. XII-XIII en certs punts de la
nau, amb fragments ceràmics inserits i alguna moneda. També es van localitzar, en
determinats racons de la capçalera de l’església i de forma molt puntual i
fragmentària, restes del paviment del segle XV fet amb rajoles catalanes decorades
en blau que reprodueixen motius vegetals i geomètrics entrellaçats (Fig. 14). I
finalment, es documentà el darrer paviment del s. XVII-XVIII fet de rajols i lloses
de pedra combinades, tant a la zona de la nau com de l’absis i les absidioles. Per
altra banda, es van localitzar diverses estructures negatives retallades a la roca de
diverses dimensions, de les que destaquen les més petites de forma circular i
el·líptica, que podrien haver estat forats de pal per falcar bastides. Amb tot, s’ha
pogut constatar que la presència de restes arqueològiques a l’interior de l’església
és més aviat escassa, i ha d’estar condicionada pel tipus de substrat geològic de
roca calcària que ocupa tota la superfície de l’església. En alguns punts, aquesta
plataforma de roca ha estat repicada i retallada per tal d’assentar les parets de
l’edifici.
2.1. DESCRIPCIÓ
TRILOBULADA

DE

LES

RESTES:

L’ÀMBIT

DE

LA

CAPÇALERA

La intervenció arqueològica es va estructurar i desenvolupar en dos grans sectors
diferenciats: la zona de la capçalera trilobulada, amb absis central semicircular i
dues absidioles laterals més petites també semicirculars, i la zona de la nau de
planta rectangular (Fig. 9). L’absis principal presenta una planta de forma

4
La intervenció va ser finançada per la propietat, Sr. Gener Martí Monllor, i es va dur a terme per part
de l’empresa d’arqueologia Arrago SL, sota la direcció tècnica i científica de l’arqueòleg Jordi Roig Buxó
(ROIG, 2013).
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semicircular i està orientat en direcció sud-est, amb unes dimensions de 4’75 x 3’75
m. L’excavació de la seva superfície es va iniciar amb la retirada del nivell
superficial (UE1), format per grava i runa. Posteriorment, excavàrem un nivell molt
més potent (UE19), gairebé fins al fons de l’absis i recolzant-se directament a la
roca natural calcària, format per runa diversa (pedra, morter de calç, rajols, etc...),
amb una fondària màxima d’uns 65-70 cm a la zona més al sud-est, generat al llarg
del s. XX. Així mateix, es va localitzar un petit estrat de terra orgànica de color
negrós (UE21), amb una potència màxima d’uns 5 cm, que reomplia les
irregularitats de la roca mare, que en aquest punt feia pendent vers el sud-est.
Aquest, sembla correspondre al moment d’ús i circulació durant les obres de
construcció de l’església medieval. Per altra banda, va ser possible documentar com
les restes de morter de calç (UE20) de la construcció del mur de l’absis principal
(UE65) es recolzaven directament sobre el terreny geològic de roca (Fig. 19 i 11).
El fet que l’estrat de rebliment i d’anivellació de tota la zona de l’absis central fos
una capa de runa de cronologia molt recent (s. XX), fruit dels espolis i excavacions
furtives, va fer que no es localitzessin restes in situ de paviments de cap tipus en
aquest espai.
Per altra banda, l’absidiola lateral nord, també de planta semicircular, presentava
unes dimensions aproximades de 3’25 x 2’60 m, i un cop netejada la seva
superfície s’observaren dues cales d’espoli fetes en el paviment de rajols
rectangulars (28x14 x 2 cm), que encara es conservava parcialment (UE5). La
primera (UE4), situada a la banda nord-est, era una cala en forma de L que
presentava unes dimensions de 1’25 x 0’50, i de 1’70 x 0’50 m amb una fondària
aproximada d’uns 0’60 m. La següent (UE22), era de mida més petita i situada
tocant el mur de l’absidiola (UE69), justament a on trobem la petita oberturafinestra (UE68). Aquesta cala feia uns 1’10 x 0’45 m i una fondària d’uns 0’90 m.
Les dues cales d’espoli havien estat obertes durant els anys 1970-1980, quan
l’edifici restava abandonat. Un cop retirades les restes de l’enrajolat (UE5) d’època
moderna (s. XVIII), es localitzà un estrat molt prim (5 cm) de color negre molt fosc
a la banda est de l’absidiola, que cobria un enllosat inferior. Aquest, estava fet amb
lloses de pedra lligades i cobertes per una capa de morter de calç de color beix
(UE7), amb unes dimensions de 1’90 x 1’80m i un gruix de 15 cm. Aquest enllosat
marcava una línia central que subdividia l’absidiola en dues parts a diferent nivell,
una de les quals quedava totalment alineada amb el graó fet a la roca que marcava
i delimitava la zona de l’altar de l’absis principal, i que també s’alineava amb la
meitat est de l’absidiola sud. Aquest enllosat de pedra es recolzava, per la seva
banda nord-est, damunt d’un potent nivell d’enderroc i runa (UE9) d’una potència
màxima d’uns 70 cm (Fig. 12). Finalment, després d’excavar aquest estrat
d’enderroc, localitzàrem un darrer estrat de color fosc (UE10) que cobria el terreny
geològic i els afloraments de pedra calcària, que en aquest punt feia una pendent
vers el nord. Aquest nivell, a l’igual que el localitzat a l’absis principal, sembla
correspondre al moment d’ús i circulació generat durant les obres de construcció de
l’església romànica.
L’absidiola sud presentava unes dimensions més reduïdes que l’anterior,
d’aproximadament 3’50 x 2’15 m. En aquest cas, l’espai estava totalment
pavimentat amb rajols rectangulars (28 x14 x 2 cm) del s. XVIII (UE11). Un cop
enretirada aquesta pavimentació, es va localitzar un prim estrat de només 5 cm de
potència que ocupava tota la superfície de l’absidiola. Estava format per terra solta
de color marró fosc, totalment estèril de material arqueològic (UE12). A
continuació,s’identificà la subdivisió esmentada més amunt, just pel centre de
l’absidiola i totalment alineada amb la graonada de pedra de l’absis principal.
Aquesta, estava feta amb morter de calç per sota del primer enrajolat, indicant
aquest doble nivell de l’absidiola sud. Per altra banda, en el costa sud-est i tocant la
paret de l’absidiola, es localitzà una estructura semicircular feta de pedra i morter
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de calç (UE13), que resseguia el perímetre de la paret a manera de banqueta.
Finalment, es localitzà un estrat més potent d’uns 20 cm de terra de color negrós
(UE14) i un nivell format per llosetes i morter més granulós de color marró (UE16),
que regularitzaven i cobrien els afloraments de roca del terreny geològic. En
aquesta zona, també fou possible observar com el morter de la construcció del mur
de l’absidiola es depositava directament sobre el terreny geològic de roca calcària
(Fig. 13).
2.2. DESCRIPCIÓ DE LES RESTES: LA ZONA DE LA NAU
La nau presenta una planta rectangular de 13’50m de llargada i 5’25m d’amplada, i
està delimitada per uns murs d’amplada considerable, d’entre 1’20-1’30m, obrats
amb carreus de pedra força regularitzats lligats amb morter de calç. Tota la
superfície de la nau va ser excavada en extensió durant la present campanya (Fig.
7-9). L’edifici presenta una única obertura d’accés (UE78) al mur nord-est (UE76),
a la zona dels peus. La porta fa 1’50m d’amplada i 1’30 m de fondària, tot el gruix
del mur de la nau. Tal com havíem observat a la zona de la capçalera, en alguns
punts de la nau també aflorava la roca natural del subsòl.
Un cop retirada tota la capa de graveta d’entre 10-15 cm de gruix que esdevenia el
paviment actual de l’església (UE2), va ser possible localitzar, gairebé a tota la
superfície de la nau a excepció dels peus, una capeta de morter de calç blanquinós
(UE45), que corresponia a la preparació d’un paviment de rajols rectangulars
(UE46), del que encara resten alguns fragments a ambdós extrems longitudinals de
la nau. Aquestes paviment de rajols pot ser datat al s. XVIII. A sota de la seva
preparació de morter de calç, ja aflorava la roca del terreny geològic en quasi tota
la seva extensió.
Per altra banda, a tota la meitat est de la nau, des de la porta d’accés (UE78) fins
al graó de l’altar principal, es varen documentar diverses estructures negatives
retallades en el terreny geològic, a manera de cubetes, encaixos i forats de pal de
característiques i formes diverses, tant de planta rectangular com circular. Aquests,
podrien correspondre, per una banda, a encaixos de les bastides de fusta de
construcció de l’església romànica, i per altra banda, a forats de pal i encaixos de
les bastides per arrebossar i enguixar l’interior de la nau en algun moment de
l’època moderna, entre el s. XVI i XVIII.
Així mateix, a la banda oposada de la nau i tocant al mur UE74, es localitzaren fins
a cinc forats de planta circular de més petites dimensions que els anteriors, d’uns
14 cm de diàmetre amb unes fondàries d’uns 20 cm que podrien haver estat forats
de pal per encaixar bastides de fusta. També es documentaren alguns retalls de
planta irregular de tendència el·líptica, a manera d’encaixos, també excavats a la
roca natural i d’una fondària de 25-30 cm (UE47, UE49 i UE55). Aquests estaven
reblerts per un nivell de runa amb restes de talla de pedra i restes de morter de
calç (UE48, 50 i 56). En un d’aquest retalls (UE56) i dins la capa d’argila del seu
recobriment, es localitzà una moneda de billó medieval pendent d’identificació.
D’aquesta manera, és possible plantejar que aquests retalls fets a la roca
correspondrien a encaixos de bastides i estructures de fusta del moment de
construcció de l’església romànica del s. XII, atesa la presència de restes de talla i
morter, així com la mateixa moneda medieval.
Per altra banda, A la zona dels peus de la nau, aproximadament en els darrers 3m
fins a la paret de fons, l’estratigrafia funcionava d’una manera diferent. En aquest
punt, la roca del terreny geològic feia pendent vers al NW, de manera que generava
un cert desnivell del sòl, el qual havia estat terraplenat i anivellat amb diversos
estrats i abocaments de terres. En aquest sentit, i per sota del nivell superficial de
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gravetes (UE2), es va localitzar un estrat de terra premsada d’uns 10 cm de
potència (UE25), a manera de nivell de regularització i circulació. Aquest estava
format per una terra de color marró, amb escàs material arqueològic. A
continuació, i ocupant tota la superfície d’aquesta zona, s’identificà una capa de
morter de calç de color blanc-verdós d’entre 10-25 cm (UE26), que en part anava
cobrint les irregularitats i desnivells de la roca natural fins a la veta de pedra que hi
ha a l’entrada de l’edifici. Pel que fa al material arqueològic d’aquest estrat, tan sols
es localitzaren alguns fragments de ceràmica grollera de cuina oxidant reductora i
de fauna. Per altra banda, i en direcció est, on el desnivell és més marcat, aquest
estrat UE26 cobreix una altra capa prima de morter de calç més blanquinós (UE42),
que ja es barreja amb el darrer estrat inferior d’aquest sector (UE64). Aquest era
un estrat de terra vegetal molt fosca i argilosa, totalment estèril, que anava
terraplenant i regularitzant el desnivell del terreny geològic de roca en tota aquesta
zona (Fig. 18).
Com a estructura arqueològica singular apareguda als peus de la nau, cal destacar
l’Enterrament-1, l’única tomba localitzada a l’interior de l’església que pot situar-se
cronològicament entre els s. XV i XVI (Fig. 9). Es tracta d’un enterrament successiu
de tres individus (un infantil i dos adults) fet en una fossa simple excavada a la
roca de planta rectangular amb els extrems arrodonits, (UE27). Presenta unes
dimensions de 2’00x0’55m i una fondària màxima conservada de 45cm, amb una
orientació gairebé nord-sud: 330º NW-150º SE, però seguint la orientació de
l’església (Fig. 15). La fossa estava amortitzada i reblerta per un estrat superior de
terra molt solta amb una elevada concentració d’ossos humans formant un paquet
a manera d’ossera, corresponents als primers individus enterrats, juntament amb
material arqueològic divers (UE28). D’aquest, cal destacar un total de 11 denes de
collaret de diferents mides i materials que podrien correspondre a un collar o rosari
d’algun dels primers individus enterrats. Així, tenim 4 denes globulars d’atzabeja, 1
dena globular de vidre vermell policrom, 1 dena oval allargassada de vidre blau
policrom, 1 dena globular de vidre verd policrom, 1 dena globular de cristall de
roca, 1 dena esfèrica d’os i 2 denes d’ambre (Fig. 20). També localitzàrem quasi un
centenar de petits fragments de bronze retallats en làmines planes i primes de
forma circular i quadrada, de funcionalitat ara com ara incerta, i que tal vegada
podrien ser retalls de monedes o d’altres peces. Així mateix, també es recuperaren
alguns fragments de rajoles catalanes decorades en blau que reprodueixen motius
vegetals i geomètrics entrellaçats de la 2a meitat del segle XV (Fig. 14), com les
aparegudes en diferents estrats de la zona de la capçalera i la nau. Un cop excavat
aquest estrat de rebliment superior de la tomba, es localitzà el darrer dels
inhumats, un individu infantil probablement de menys de 5 anys (UE35-Ind. 1), en
perfecta connexió anatòmica i cobert directament per la ossera superior UE28.
Estava disposat en forma de decúbit supí amb els braços estirats als costats i amb
una orientació lleugerament inclinada respecte a l’eix de la tomba (Fig. 15-17). Per
sota d’aquest darrer individu infantil, trobàrem les restes parcials d’un segon
inhumat adult (UE34-Ind. 2). En aquest cas, només localitzàrem in situ les
extremitats inferiors, des dels fèmurs fins als peus. La resta d’ossos d’aquest
individu estaven integrades en el paquet d’ossos del rebliment superior de la fossa
UE28. Als peus d’aquest segon individu s’identificà un estrat d’argila més endurida
(UE41) que cobria les restes d’un tercer individu, el primer dels inhumats a la
tomba (UE40-Ind. 3). En aquest cas només restava la part inferior de les
extremitats inferiors, és a dir, des dels genolls fins als peus. Així mateix, en
aquesta capa es localitzà una petita sivella circular de ferro. Aquesta seqüència i
superposició d’individus, un sobre l’altre i seccionant-se parcialment, ens indica que
els enterraments van ser successius i espaiats en el temps. D’aquesta manera, és
possible observar com s’anaren excavant diferents fosses a l’interior del retall
original de la tomba, en funció de cada un dels individus enterrats, seccionant als
inhumats precedents i recuperant els seus ossos (Fig. 15).
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3. CONCLUSIONS
Amb la intervenció arqueològica a tot l’interior de l’església de Santa Maria del Puig
de la Creu, s’ha pogut confirmar la datació de l’edifici en època medieval plena, en
un moment indeterminat del s. XII, amb la construcció de nova planta d’un edifici
tardo romànic en un indret sense cap tipus de precedent d’ocupació anterior. En
aquest sentit, es podria interpretar que la seva construcció en aquest indret
escarpat i de difícil accés de la serralada prelitoral, podria obeir a una finalitat
expiatòria d’algun personatge rellevant, com ara el mateix Guillem de Montcada
que en fa una donació a finals del s. XII.
A nivell de restes arqueològiques, tant sols destacar l’existència d’una única tomba
a l’interior de l’edifici i als peus de la nau, corresponent a un enterrament successiu
de tres individus en fossa simple excavada a la roca datat entre el s. XV–XVI.
Pel que fa a la resta d’estructures localitzades, a banda de les escasses restes del
paviment de rajoles blaves d’època gòtica i del paviment de rajols rectangulars
d’època moderna, tan sols tenim retalls, encaixos i forats de pal de diferents
característiques i dimensions, fets a la roca calcària del terreny natural que
conforma la plataforma a on s’assenten les parets de l’església. Aquests retalls i
forats de pal podrien correspondre, per una banda, als encaixos de les bastides de
construcció de l’edifici d’època medieval, i per altra banda, a les bastides per fer els
arrebossats i enguixats de les parets interiors durant l’època moderna. No s’han
documentat més restes arqueològiques a l’interior de l’edifici, tal vegada pel
condicionant del terreny geològic de l’indret, format per una gran placa de roca que
s’estén per tot el subsòl de l’església, que en dificulta l’excavació de fosses i retalls i
no facilita l’acumulació d’estratigrafia.
D’aquesta manera, ha estat possible constatar com l’edifici original de l’església
tardoromànica no experimenta cap transformació arquitectònica ni estructural
posterior, mantenint-se íntegrament la construcció originària del s. XII fins als
nostres dies.
Únicament la localització de restes dels diferents paviments de la nau i de la
capçalera ens informen d’obres d’arranjament i condicionament interior de l’edifici,
dutes a terme entre el s. XV i XVIII de forma successiva.
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Ortofotomapa del Puig de la Creu a on s’observen les edificacions existents centrades per
l’església de Santa Maria a la part més alta del cim, a 671 msnm. Vista de la capçalera
trilobulada de l’església romànica amb l’absis principal semicircular i la façana nord amb
l’absidiola lateral i la porta d’entrada original del s. XII. Al peus de la nau, al costat de la
porta d’entrada, s’observa la torre d’un campanar que fou construït de nou en els anys 60 del
s. XX al damunt de les runes de l’edificació preexistent de la casa de l’ermità (autor: Jordi
Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Vista de la porta d’entrada original del s. XII feta al mur perimetral nord. S’observa com la
paret de la casa de l’ermità es superposa lleugerament (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago,
2013).

Vista del campanar de torre construït de nou en els anys 60 del s. XX al damunt de l’edificació
preexistent de la casa de l’ermità, imitant i reproduint l’estil romànic (autor: Jordi Roig Buxó Arrago, 2013).
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Vista de la cara nord del campanar de torre aixecat en els anys 60 del s. XX al damunt d’una
edificació preexistent, probablement d’època baix medieval. S’observa a la part baixa del
campanar el parament d’aquesta construcció original, amb un aparell totalment diferent
(autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).

Vista de la paret original dels peus de la nau de l’església del segle XII, amb un aparell
característic de carreus regulars ordenats en filades horitzontals (autor: Jordi Roig Buxó Arrago, 2013).
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Vista de l’interior de la nau de l’església del segle XII abans de l’inici de les excavacions de
2013. Al fons s’observa la capçalera trilobulada d’absis semicirculars (autor: Jordi Roig Buxó Arrago, 2013).

Vista de l’interior de la nau de l’església del segle XII durant els treballs d’intervenció
arqueològica de 2013. Al fons s’observa la capçalera trilobulada amb l’absis principal i les
absidioles laterals en curs d’excavació (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Vista de la zona dels peus de la nau de l’església del segle XII a l’inici dels treballs
d’intervenció arqueològica de 2013. A mà dreta s’observa la porta original d’accés a l’església
feta en el mur perimetral nord (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).

Emplaçament i planta de l’església romànica amb les restes arqueològiques localitzades i la
indicació de la tomba del s. XV-XVI als peus de la nau (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Vista de la zona de la capçalera trilobulada amb l’absis principal i l’arrencada de l’absidiola
lateral sud en curs d’excavació. S’observa com els fonaments de les parets de l’església
romànica s’assenten directament al damunt de la placa de roca del terreny natural (autor:
Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Vista de l’absis principal semicircular amb els fonaments assentats directament al damunt de
la roca calcària del terreny natural (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Vista de l’absidiola lateral nord en curs d’excavació. S’observa un paviment superior fet de
lloses de pedra lligades amb morter i els fonaments que s’assenten al damunt de la roca del
terreny natural (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).

Vista de l’absidiola lateral sud en curs d’excavació. S’observen les restes d’un paviment i
banqueta feta de lloses de pedra lligades amb morter i els afloraments de la roca del terreny
natural (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Rajoles decorades en blau amb motius geomètrics i vegetals entrellaçats (2a meitat s. XV),
corresponents al paviment d’època gòtica tardana de la capçalera trilobulada de l’església
romànica (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Planta, secció i vistes de l’Enterrament-1 (s. XV-XVI) situat a la zona dels peus de la nau, amb
la inhumació successiva de tres individus. S’observa l’estrat superior de cobriment de terres i
ossos dels primers inhumats (UE28), el darrer individu infantil enterrat a la part superior de
la tomba, i les restes parcials dels dos primers individus adults (autor: Jordi Roig Buxó Arrago, 2013).

108

RECERCA - Número 8 - Abril 2015

Vista de la tomba de l’Enterrament-1 (s. XV-XVI) situat a la zona dels peus de la nau, amb
l’esquelet del darrer individu infantil enterrat a la part superior de la tomba (autor: Jordi Roig
Buxó - Arrago, 2013).
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Detall de l’esquelet de l’individu infantil de la Tomba-1 (s. XV-XVI). Es tracta del darrer
enterrament fet en aquesta sepultura, a la seva part superior (autor: Jordi Roig Buxó Arrago, 2013).
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Vista de l’emplaçament de l’Enterrament-1 (s. XV-XVI) a la zona dels peus de la nau. Es tracta
d’una fossa simple excavada a la roca (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Vista de l’Enterrament-1 (s. XV-XVI), situat a la zona dels peus de la nau, un cop feta la nova
pavimentació de l’església i integrat en el paviment. (autor: Jordi Roig Buxó - Arrago, 2013).
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Denes de collaret de diferents materials localitzades en el rebliment UE28 de l’Enterrament-1
(s. XV-XVI), podrien correspondre a un collar o rosari d’algun dels primers individus
enterrats: 4 denes globulars d’atzabeja, 1 dena globular de vidre vermell policrom, 1 dena
oval allargassada de vidre blau policrom, 1 dena globular de vidre verd policrom, 1 dena
globular de cristall de roca, 1 dena esfèrica d’os i 2 denes d’ambre (autor: Jordi Roig Buxó Arrago, 2013).
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