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1. Fitxa tècnica  

 

Dades bàsiques del jaciment  

Nom:  Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs 

Localització:   Plaça de l’Església, s/n a l’agregat de 

Sant Sebastià dels Gorgs   

Municipi:      Avinyonet del Penedès 

Comarca:       Alt Penedès 

Tipus:      Arquitectura religiosa 

Època:       Segles X-XXI 

Protecció:   Declaració BCIN de 31/08/2000, 

publicada al DOGC de 21/09/2000 

 

 

Dades bàsiques de la intervenció arquitectònica  

 

Projecte:      Rosa Escala Moyés   

Col·laborador:    Josep Piñol Puig 

 

Dades bàsiques de la recerca  

 

Direcció :      Javier Fierro Macía 

Data d’inici de l’excavació:   12 de març de 2007 

Data final de l’excavació:  10 de maig de 2007 

Execució:      CODEX SCCL 

Dipòsit provisional de materials: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local   

Lliurament de la Memòria:   Juny de 2008 
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2.  Situació i descripció 

 

El monestir de Sant Sebastià dels Gorgs està situat a la plaça de l’església del 

petit nucli urbà homònim, que pertany al terme municipal d’Avinyonet del 

Penedès. Se situa a l’extrem oriental del municipi, on confronta amb el de 

Subirats i està travessat per la carretera BV-2429, que mena de Sant Cugat 

Sesgarrigues a Subirats i, que al pas pel agregat de Sant Sebastià rep els 

noms d’Avinguda de Sant Cugat i Avinguda de Lavern.   

 

El monestir s’aixeca a 245 m 

d’altitud al bell mig d’una 

agrupació d’edificis ordenats en 

uns pocs carrers, al fons d’una 

depressió travessada per la riera 

dels Gorgs. El paratge està 

envoltat de grans extensions de 

vinya.   

 

Presenta una sèrie de construccions adossades a tramuntana, sud i ponent, 

per la qual cosa només resten visibles l’absis i el campanar, a llevant, i els peus 

de l’església, a ponent. En aquest punt hi ha l’accés principal al monestir, que 

és format per una graonada que arrenca del punt quilomètric 23 de la carretera 

i que condueix a una esplanada situada davant del portal de l’església. Al nord 

de la portada hi ha el cementiri, tancat per un mur atalussat de pedra seca, 

d’uns dos metres d’alçada, on es 

poden identificar elements 

reaprofitats del monestir com 

carreus i fusts de columnes. A la 

banda sud, hi ha la porta d’accés 

al claustre, a la qual s’accedeix a 

través d’una escala de planta 
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colzada.  

 

La part oest del claustre queda tancada per l’edifici que ocupen les 

dependències parroquials –despatx i una petita biblioteca- i Ca l’Isidret. Al sud, 

l’ala de llevant del claustre i parcialment la de ponent queden tallades pel mur 

mitger de Can Pujol. A l’extrem sud-est del conjunt, entre el campanar i Can 

Pujol, hi ha un altre accés al claustre que dóna al carrer del Campanar. També 

s’hi pot accedir a través de la sagristia, situada a la planta baixa del campanar.  

 

El conjunt que es conserva del monestir està format per:  

 

• una església de nau única dotada d’un absis quadrangular, a llevant, i 

d’una capella adossada a la façana nord.  

• un campanar de base quadrangular i tres pisos, situat a tocar de la 

façana meridional de la capçalera del temple. 

• un claustre, que conserva integres les arcades de les ales nord i oest, i 

parcialment les de la banda est. 

• un edifici que alberga les dependències parroquials situat a ponent del 

claustre.   

 

2. 1. L’església i el campanar 

 

A l’església s’accedeix per una porta 

situada a la façana de ponent, rematada 

per un arc de mig punt adovellat on 

s’inscriu un timpà, en què es pot veure a 

Déu beneint i un àngel a banda i banda. 

Sota el vèrtex del ràfec hi ha l’emblema del 

monestir de Montserrat  amb la inscripció 

1606.  
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L’interior és un espai rectangular rematat a llevant per una capçalera quadrada 

de la mateixa amplària de la nau. L’aula està dividida en dos trams per un arc 

faixó i coberta amb una volta rebaixada. L’absis, separat de la nau per un arc 

triomfal apuntat i un graó, té una volta de creueria. A la façana meridional 

s’adossa la capella del Roser, que és una estructura exempta de poca fondària 

coberta per una volta ogival. Al terç de ponent hi ha un cor que recolza sobre 

una volta escarsera. Al mur de migdia hi ha una porta paredada. La sagristia, 

ubicada a la planta baixa del campanar, té un portal situat a la banda sud del 

presbiteri y una porta que dóna al claustre.   

 

Les parets i la volta de l’absis són de maçoneria vista. La paret nord de la nau, 

inclosa la capella del Roser, conserva un arrebossat fet amb morter de calç 

recobert d’un enguixat pintat a imitació de pedra. La paret sud ha estat 

parcialment repicada i conserva l’enguixat a trams. Això permet veure una sèrie 

d’arcs de mig punt i pilars, adossats a la façana, que van ser construïts per 

reigruixir el mur  i recolzar-hi una volta. 

 

La sagristia ocupa la planta baixa del 

campanar i el paviment té dues cotes, la 

meitat oriental està deu centímetres per 

sobre de la resta mitjançant un graó; la part 

alta conserva un paviment de lloses i l’altra, 

te una solera de ciment. El passadís de la 

porta de sortida al claustre també està 

enllosat. Està coberta per una volta de mig 

punt amb una obertura a la cantonada sud-

est, que correspon al forat d’una escala, 

avui desapareguda. Al  mur sud s’obren 

dos arcosolis, rematats per arcs apuntats: 

el de la banda de llevant conté un sarcòfag de pedra suportat per tres parelles 
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de columnetes i a l’altre no n’hi ha cap, ja que és on hi havia hagut una porta 

d’accés a la sagristia des de la rectoria. A la cantonada dels murs nord i oest hi 

ha un altre sarcòfag, en aquest cas suportat per dues parelles de columnes. A 

mitja alçada dels murs est i oest s’observen sengles grans arcs de descàrrega.  

 

El campanar presenta una coberta a dos vessants amb carener, coronada per  

un penell. Del nivell del primer pis de la façana oest del campanar arrenca una 

escala -actualment vista i a l’exterior- que condueix a les golfes de damunt la 

volta de l’absis de l’església. Al segon pis s’obren dues finestres geminades i 

dalt de tot n’hi ha dues d’arcades. Dels tres pisos del campanar cal destacar 

l’enteixinat de plaques de guix del sostre del segon pis. 

 

 

2.2. El claustre 

 

Les restes conservades corresponen al porxo de la galeria nord, adossada a 

l’església, dues arcades senceres i part d’una tercera de la galeria de llevant i 

el porxo de la galeria de ponent, del qual, aproximadament, la meitat 

septentrional és exempta mentre que  la meridional es troba paredada i forma 

part del mur de tancament de can Pujol, edifici construït sobre la meitat sud del 

claustre. En un dels racons 

del pati hi ha un pou amb 

el brocal revestit de ciment. 

No es conserven les 

cobertes de les galeries, 

però hom pot identificar a 

la paret del campanar les 

empremtes produïdes per 

l’adossament de diferents 

teulades.  
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L’ala nord del claustre té una alçada 

superior a les altres dues i està 

formada per quatre arcs sostinguts 

per un pilar a la part central i dues 

columnes als laterals; a l’extrem est,  

hi ha un altre arc que recolza en el 

mur que folra la primera planta del 

campanar. Les dues columnes 

recolzen sobre un  ampit i estan formades per una basa, un fust i un capitell, 

sobre el qual s’assenta el cimaci que serveix de suport als arcs. Aquestes 

peces són de pedra sorrenca i es troben molt erosionades.  

 

L’ala de llevant presenta dos arcs i la 

meitat d’un altre, que queda tallat per 

la mitgera de la casa veïna. De nord a 

sud, els arcs recolzen en un pilar amb 

una semicolumna embeguda a la cara 

sud, una columna, i un pilar amb 

semicolumnes a banda i banda.  

 

L’ala de ponent es conforma de la 

mateixa manera que l’ala nord, 

encara que en aquest cas l’arc de 

l’extrem sud queda tallat per la 

mitgera. Hi ha un corredor que 

s’endinsa en direcció sud on es 

poden observar vestigis de la 

continuació d’aquesta l’ala del 

claustre cap a migdia, a partir de la 

mitgera. 
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Cal ressenyar que el claustre és tancat a l’extrem nord de la banda de  ponent 

per unes petites dependències que havien format part de la casa prioral. Es 

tracta de la biblioteca, situada al pis, i la meitat nord de l’espai que correspon 

als seus baixos, on hi ha l’escala d’accés; la meitat sud pertany a Ca l’Isidret.     
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3. Objectius i mètode 

 

El nostre Servei ha de dur a terme una sèrie de treballs de millora i adequació a 

les galeries del claustre del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs per: 

 

• Protegir-lo de l’erosió, sobretot els elements escultòrics -capitells i cimacis-

,ja que les tres ales que resten es troben mancades de coberta. 

• Facilitar la visita del monument, habilitant un accés al campanar,  restaurat 

pel Servei entre els anys 1999 i 2002, el qual conserva un sostre estucat 

renaixentista de gran valor.  

• Fer més didàctic i comprensible el monument, recuperant volumètricament 

els espais porticats, avui reduïts a l’esquelet dels elements sustentants. 

 

Com que durant la realització d’aquests treballs d’adequació podrien resultar 

afectats els sediments dipositats a les ales i pati del claustre, seguin el mètode 

habitual del Servei, es va programar una excavació preventiva entre els dies 12 

de març i 10 de maig de 2007,1 per:  

 

• Documentar els vestigis que podien romandre al subsòl abans, a fi que no   

es vegin  afectats pels treballs de restauració o per la formació de les 

xarxes de serveis. 

• Aplegar nova informació històrica per tenir un millor coneixement del 

monument i utilitzar-la de suport per a la redacció del projecte de 

restauració, que ha estat encarregat als arquitectes Rosa Escala i Josep 

Piñol.  

• Oferir la informació  estratigràfica  per a la realització dels estudis 

geotècnics i estructurals de l’edifici.   

 

                                                 
1 Durant aquest període, l’excavació va tenir que ser aturada durant dues setmanes per tal de 
dur a terme tasques de desinsectació a l’àrea del claustre. 
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Cal dir que el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs és un conjunt força 

complex i que, tant l’església com el claustre, són el resultat d’una sèrie de 

reformes, constructives i deconstructives, les quals abasten des del segle X fins 

al segle XX, que van tenir com a objectiu refer, ampliar o reduir els espais que 

conformaven el priorat. Al llarg d’aquestes reformes la planta i l’alçat van variar 

de manera significativa. A més, el jaciment arqueològic està molt alterat per les 

excavacions dutes a terme els anys 60 i 70 del segle XX, per mossèn Antoni 

Margarit –llavors rector de la Parròquia de Sant Cugat Sesgarrigues i encarregat 

de la de Sant Sebastià dels Gorgs-, i la lectura dels paraments es veu dificultada 

per les restauracions anteriors, que han homogeneïtzat les superfícies o 

eliminat bona part dels enlluïts  

 

D’acord amb la resta de l’equip tècnic de l’obra, es va determinar dur a terme 4 

rases que van ser realitzades de manera manual amb un equip de 3 auxiliars 

d’arqueologia. El registre estratigràfic va ser recollit a les fitxes que 

acompanyen aquesta memòria, i una vegada enllestida l’excavació, els 

sondeigs van ser colgats novament per protegir les 

restes.

 

Planta General amb indicació de les zones excavades



 
Planta general amb indicació de les estructures trobades a l’excavació i el traçat de les 

seccions arqueològiques  
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4. Noticia històrica 2 

 

 

Època romana Als  rebliments s’han documentat, fora de context, materials 

constructius d’època romana –tegulae i opus signinum- i a l’ala de 

ponent del claustre hi ha un capitell de marbre tardorromà. Amb aquests 

elements cal suposar l’existència d’una vil·la romana al lloc on es va 

bastir el monestir, o a un indret molt proper.   

 

Segona meitat del segle X  En el decurs d’aquest període es basteix 

l’església prerromànica, de planta rectangular i amb coberta a dues 

aigües suportada per encavallades de fusta, que seria l’edifici 

fundacional del posterior monestir de Sant Sebastià dels Gorgs.  

 

 

 976  En una deixa al monestir de Sant Cugat del Vallès, s’esmenta per primer 

cop el topònim in ipsos Gorgos. 

 

1024  Es documenta l’església de Sant Sebastià dels Gorgs. 

 

1030  A conseqüència de les disposicions testamentàries d’Ermengarda, mare 

de Mir Geribert, es decideix la fundació del monestir, documentat l’any 

1043.  

 

1043 El monestir es dirigit per l’abat Miró i te una comunitat de cinc monjos. 

Cap a aquesta època s’aixequen els arcs formers de mig punt adossats 

als murs laterals de l’església prerromànica, per suportar una volta de 

                                                 
2 La documentació històrica recent ha estat estudiada per David Galí, historiador de la plantilla 
del nostre Servei (GALÍ, EN PREMSA, “La restauració del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, a 
Avinyonet del Penedès, entre 1961 i 1977”. Quaderns cientìfics i tècnics de restauració 
monumental, 15. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona). 
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canó que substituïa una coberta de fusta anterior. S’hi basteix un absis 

semicircular, el campanar, una galilea,...    

 

1059  Mercès a un pacte entre Mir Geribert –nét del comte Borrell i vescomte 

del Penedès, també anomenat Príncep d’Olèrdola- i l’abat del monestir 

de Sant Víctor de Marsella, Sant Sebastià dels Gorgs es converteix en 

priorat i passa a dependre i a ser regit per monjos vinguts del cenobi 

francès. 

 

1095  El fill de Mir Geribert i Guisla, Arnau de Santmartí dóna l’església de 

Sant Pau d’Ordal al priorat. 

 

1189  Guillem de Santmartí és enterrat a Sant Sebastià i alhora es funda un 

benefici. 

 

Finals del segle XII-segle XIII  Es construeix l’ala de llevant del claustre, tal 

vegada la de migdia (de la qual avui no en resta cap vestigi) i la portada  

de l’església (que estava en una posició més avançada). Segurament 

llavors s’aixecaren una sèrie de dependències monacals. 

 

1373  Un terratrèmol afecta bona part de Catalunya i probablement el monestir. 

 

1380  En una visita pastoral es palesa l’estat d’enrunament de part de l’edifici 

(l’absis i el campanar), segurament com a conseqüència del sisme.   

 

1388 Comencen les obres de restauració, que van consistir en refer els 

trespols del campanar, bastir l’absis actual amb volta de creueria amb  

clau, on hi ha representat un sant Martí voltat de sagetes, o sia, 

reconvertit en sant Sebastià- i una coberta plana que desguassa per les 

gàrgoles dels contraforts de la part de llevant. 
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1409 Per una butlla papal de Benet XIII el priorat passa a dependre del 

monestir de Montserrat, encara que fins al 1506 (butlla de Juli II) la unió 

no esdevé definitiva. 

 

1606  El prior montserratí Jaume Forner, emprèn una sèrie d’obres, com són 

l’escurçament de la nau  i el trasllat del portal romànic a l’emplaçament 

actual, que comporta, la pavimentació de l’aula. Probablement també 

data d’aleshores la construcció de la capella del Roser, adossada al  mur 

nord de l’església, la col·locació d’una nova coberta al campanar i 

l’enteixinat de guix situat al sostre de la segona planta;3 així com 

l’ampliació de l’edifici prioral per ponent i la reconstrucció de l’ala de 

tramuntana del claustre.  

 

1785 El prior Agustí Bragado obre els sarcòfags de la planta baixa del 

campanar i en un d’ells grava el seu nom. Segurament és l’època en què 

s’aixeca el cor. 

 

1821  Es produeix la primera exclaustració i subhasta pública del priorat i dels 

seus béns. 

 

1835 Secularització definitiva 

 

c. 1850 Es construeix una casa que ocupa la meitat meridional del claustre.  

 

1851  L’interior de l’església és pintat a imitació de carreus de pedra.  

 

1867  L’església passa a la categoria de parròquia i, després de l’any 1883, es 

basteix la rectoria adossada al mur sud del campanar.  

                                                 
3 DÍAZ, P.; LACUESTA, R., EN PREMSA: “Els emmotllats de guix. Els sostres del campanar de Sant 
Sebastià dels Gorgs”. Quaderns cientìfics i tècnics de restauració monumental, 15. Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 
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1961-1977  Restauració parcial inacabada i en diferents etapes, realitzada pel 

Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 

Barcelona -actual Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL)-, sota 

la direcció de l’arquitecte Camil Pallàs, aleshores cap del Servei. 

 

2000-2002  Entre l’abril de 2000 i el març de 2002, l’SPAL restaura el 

campanar, que presentava desperfectes molt importants. Aquesta 

actuació, es va realitzar sota la direcció de Rosa Escala i Josep Piñol, i es 

va centrar en la consolidació de la coberta i els forjats i en la restauració 

dels emmotllats decorats de guix del sostre del segon pis. 
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5. Desenvolupament dels treballs 

 

5.1. Sondeig 1 

 

Aquesta trinxera de 23 m2 de superfície 

abastava gairebé la totalitat de l’ala de 

llevant del claustre, i el sector més 

oriental de la de tramuntana. Només es 

va deixar sense excavar una franja de 

poc més d’un metre d’amplària, a 

migdia, per facilitar la evacuació de les 

terres. La part conservada de la galeria 

és la que va resultar menys afectada 

amb l’exclaustració i per la restauració 

posterior. Les arcuacions van romadre 

obertes i no s’hi va adossar cap mena 

d’estructura que les modifiques de 

manera important. Durant la restauració, 

una vegada desmuntada la planta pis, 

es va col·locar una jàssera de formigó 

per consolidar-ne el coronament.  

 

Pel que fa a la galeria septentrional, que 

és l’única que conserva la dimensió original, amb anterioritat a la recuperació 

del claustre estava paredada i només es podia accedir al pati central a través 

d’una porta de dimensions molt reduïdes, de tal manera que els arcs, capitells i 

columnes es trobaven inscrits en el gruix d’una paret. Els treballs de restauració 

van consistir en destapiar els arcs, consolidar-los i rematar l’estructura amb una 

jàssera. Només al sector de ponent va ser necessari refer-los de manera 

parcial, mitjançant l’afegitó de material nou, mentre que a la resta de les 

arcades no s’aprecia cap mena d’intervenció recent.     
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En primer lloc s’hi va documentar l’estrat 17, una capa superficial de 20 cm de 

potència, formada per argiles,  amb una gran abundor de materials constructius 

(teules, maons, totxanes, canalitzacions) i nòduls d’argamassa i d’enlluïts. Sota 

aquesta capa, hi havia un estrat de rebliment (23) format per runa barrejada 

amb argiles marronoses i fosques. Entre els elements que es van identificar 

dins d’aquest rebliment, destaquen una sèrie de petits maons aplantillats 

procedents de la barana que rematava la terrassa de la rectoria adossada a la 

façana de migdia del campanar,4 que va ser enderrocada l’any 1962. A més hi 

havia abundants fragments d’enlluit amb decoració figurada de carreus perfilats 

en vermell, que probablement haurien format part de la decoració parietal de 

les mateixes dependències.  

Aquesta capa cobria i reblia una sèrie d’estructures que havien estat excavades 

de manera intensiva5 durant els anys seixanta del segle XX, les quals 

descriurem tot seguit de nord a sud. A tocar de l’església, es va documentar la 

banqueta de fundació (43) del mur meridional de l’edifici (1), realitzada amb 

pedres arrodonides mitjanes lligades amb gran abundor d’argamassa de calç 

                                                 
4 Aquestes peces van ser recollides i dipositades a la galeria que ressegueix el sector 
meridional de l’ala de ponent del claustre, on hi ha emmagatzemats diversos materials de 
construcció recuperats dels desmuntatges duts a terme durant la restauració dels anys 
seixanta.  
5 Segons que es pot llegir a l’informe redactat per Mn. Enric Margarit el setembre de  1971: Ha 
aparecido en el pie de la salida de la sacristía un silo de dimensiones considerables y revestido 
de pedruscos ligados con mortero. A continuación, y por referencias del antiguo sacristán, 
último habitante del recinto, hasta hace poco vivienda y establo, dice que existe un depósito 
revestido de piedra tallada (cisterna, tumba?). 
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molt compacta. El traçat és irregular i sobresurt entre 20 i 25 de la 

perpendicular de la paret a l’est, encara que cap el centre està aplomada. 

 

A l’angle format pels murs de 

l’església i del campanar, hom va 

documentar una tomba rectangular 

(33), orientada de nord a sud, que 

amida 1,92 m. de llargària, 0,75 m. 

d’amplària i 0,95 m de fondària. 

Estava delimitada, a ponent i migdia, 

per grans lloses rectangulars de 

pedra calcària combinades amb maçoneria; a llevant, per la banqueta de 

fonamentació del mur que reforça el campanar, i a tramuntana, pel retall 

realitzat a les argiles naturals (36), sota la cantonada del mur de migdia de 

l’església (44). Aquesta cista presentava la particularitat d’estar dividida en dos 

meitats per un muret (34) format per una llosa paral·lepipèdica molt ben polida i 

escairada. L’interior estava arrebossat amb una capa d’argamassa de calç (35) 

d’uns 5 mm de gruix que es conservava de manera molt fragmentària.   

L’excavació va afectar només la meitat de tramuntana de la tomba. L’existència 

del graó (11) d’accés a la porta de la sagristia (9-10) feia impossible l’estudi de 
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tota l’estructura sense malmetre’l. A l’interior de la meitat nord hom va 

documentar l’estrat 37, format per argila barrejada amb sorra i abundants 

restes òssies humanes sense connexió anatòmica i esmicolades, alguna pedra 

petita i nòduls de calç. 

 

Tot sembla indicar que la tomba 33 va ser transformada en un ossera amb la 

col·locació del mur 34. No sabem si amb aquesta transformació la meitat 

meridional va restar amortitzada o si va albergar una altra mena de receptacle. 

 

A continuació,  hom va documentar 

un retall realitzat al terreny natural 

(28) de forma oblonga, que amidava 

1,25 m de llargària per 1,05 m 

d’amplària.6 Al nord, estava delimitat 

per un muret que presentava una 

arcada. Es va excavar fins assolir una 

fondària de 40 cm i, en veure que el 

rebliment (23) estava totalment alterat i que ja havia estat objecte d’excavació, 

es va desestimar exhaurir-lo. Podria tractar-se d’una sitja, encara que la seva 

posició al bell mig de la confluència de les ales 

de llevant i de tramuntana del claustre i 

l’analogia amb una estructura semblant 

col·locada de manera simètrica a l’extrem de 

ponent de l’ala nord (58), fa pensar de manera 

més versemblant que podria tractar-se d’un 

hipogeu.  

 

Més al sud, hom va documentar la banqueta de 

fonamentació d’un mur traçat en direcció est-

                                                 
6 Probablement la sitja de la qual parlava Mn. Margarit a l’informe de 1971 (vid. nota 5). 
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oest que continuava cap a llevant l’alineació de l’ala meridional del claustre. 

Estava formada per pedres irregulars de mida mitjana lligades amb argamassa 

de calç. Conservava tres filades d’alçària a la banda meridional i una a la 

septentrional, on es trobava desfigurada per la construcció de l’estructura 28. 

La galeria nord (18-19) recolzava sobre la banda meridional d’aquesta 

banqueta, que té una amplària d’1,20 m. Per la posició física sabem que aquest 

mur pertany a  una estructura anterior a la configuració actual d’aquesta ala del 

claustre, i que es podria  relacionar, per l’amplària i per la posició física, amb el 

mur (67), traçat en direcció nord-sud, documentat al bell mig de la trinxera 2 

(vid.infra). 

     

A la cara sud s’adossava un dipòsit 

(38), per la qual cosa s’ha perdut 

l’estratigrafia associada. Aquest 

receptacle, de 0,90 m d’amplària i 

amb una llargària conservada de 1,26 

m, es va trobar trencat pel cantó est. 

Probablement com a conseqüència 

de les rases que es van fer als anys 

seixanta per comprovar l’estat dels fonaments del campanar. Els costats oest i 

nord eren bastits amb maons prims col·locats de cantell, i el sud, amb maons 

del mateix tipus col·locats de pla a trencajunt. Del costat est no es conservava 

cap evidència. La base era feta amb ciment 

portland lliscat, gairebé sense àrid, i les parets 

interiors estaven revestides del mateix material 

amb un acabat més rugós.  

 

A migdia, l’estrat 23 cobria una xarxa de 

canalitzacions que estava molt alterada com a 

conseqüència de diferents remocions de terres. 

Primer, s’hi va identificar canal de 20 cm 
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d’amplària (47) format per teules arrenglerades lligades amb argamassa de 

calç que estava delimitat a banda i banda per  pedres irregulars. Es conservava 

poc més d’un metre de llargària i no hi havia cap evidència de la coberta ni 

l’origen o destí d’aquesta estructura que presentava un pendent descendent en 

direcció nord.    

 

A continuació s’hi va identificar una altre 

tram de conducció (24), amb la canal 

formada també per teules i delimitada 

lateralment per maons prims lligats amb 

argamassa de calç. Havia estat molt 

malmesa durant les excavacions anteriors, 

per la qual cosa només se’n conservava un 

tram de poc més de 30 cm. Aquesta xarxa 

d’evacuació d’aigües va ser substituïda o 

era complementària d’una altra a la qual 

pertanyen les estructures 46 i 42. La  

primera (46) era una arqueta de planta 

circular amb un diàmetre intern de 30 cm 

de diàmetre i amb un gruix de 20 cm, que 

no disposava de cap mena de revestiment intern. Era feta amb pedretes i 

fragments de maons. L’interior presentava una coloració negrosa, tal vegada 

perquè  recollia aigües brutes, procedents de la canonada 42. 

 

Aquesta estava situada al basament (41) 

del pilar 49 i era formada per un tub 

ceràmic de 5 cm de diàmetre amb vidriat 

melat interior. Només se’n conservava el 

fragment inscrit a la base de la columna, 

que feia un colze de 90º. Es pot suposar 

que l’origen de les aigües estaria situat a la 
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primera planta i que a través d’una canonada adossada a la cara interna del 

pilar  serien conduïdes a l’arqueta 46.   

 

Totes les estructures descrites a migdia del mur 29, tallaven o recolzaven en 

l’estrat 39, una capa de color marró fosc, formada per argila barrejada amb 

grava i runa, el cim de la qual va ser alterat per les excavacions realitzades 

d’antuvi. Els materials arqueològics –formats bàsicament per ceràmica vidriada 

decorada i porcellanes- donen una data del començament del segle XX per a la  

formació dels diferents dipòsits, conduccions  i canonades que hem esmentat 

als paràgrafs anteriors. El desmantellament es va produir cap a 1961, en 

enderrocar les estructures que se sobreposaven al claustre i, als anys 

següents, les restes que romanien soterrades van ser remogudes per les 

excavacions promogudes pel mossèn i per les cales realitzades per comprovar 

l’estat dels fonaments de l’edifici.  

 

Una vegada excavats aquests estrats d’època contemporània, hom va poder 

veure la banqueta de fonamentació de la galeria de llevant del claustre que 

presentava una sèrie de particularitats, la lectura de les quals permet interpretar 

l’evolució constructiva de les ales nord i est del claustre. 

 

La banqueta (110) sobre la qual 

recolzen la columna (48) i els 

pilars de la galeria (25, 48 i 49) 

era formada per un mur corregut 

d’entre dos i tres filades amb un 

aparell irregular en què s’alternen 

els carreus amb pedres 

arrodonides, la base del qual  

resseguia la topografia original 

del terreny amb un suau pendent cap a migdia.  



 24

Al llarg del temps, els fonaments van ser objecte de múltiples reparacions, 

identificables per la aparició de pegats realitzats amb argamasses de 

composicions diferents i amb presència de materials ceràmics als intersticis. 

Moltes es poden relacionar amb obres de manteniment realitzades per 

minimitzar l’efecte de l’erosió sobre la base dels elements sustentants, la qual 

cosa es ben palesa, per la fragilitat de la pedra i per les pèrdues del material de 

cohesió, sobretot a les cantonades.  

 

D’altres havien estat fetes per 

assegurar l’estabilitat de la galeria, 

que presenta un progressiu 

enfonsament cap al nord i un 

sobreplom cap al pati.  La més 

evident (40), esta situada a la base de 

del pilar 25, a tocar de l’ala nord. Era 

formada per tres pedres irregulars 

col·locades en vertical, o més 

concretament de manera 

lleugerament obliqua per reforçar la base del pilar. També s’hi van utilitzar 

materials constructius ceràmics per reblir els intersticis. 

 

La segona (26) va afectar la columna 

(48), i consisteix en un reforç de la 

basa, realitzat amb carreus de pedra 

calcària, maons prims i teules 

reutilitzades. Té planta quadrangular i 

està lleugerament descentrat amb 

relació a la base de la columna, de tal 

manera que l’amplària és més gran al 

costat nord, on sobresurt uns 20 cm, 

mentre que al sud, gairebé està 
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col·locat a plom. L’anàlisi d’aquest element permet apreciar que a la basa de 

les columnes i semicolumnes d’aquesta ala del claustre hi hauria un plint d’uns 

30 cm d’alçària. 

 

L’altre reparació va consistir en 

col·locar un folre (41) al pilar (49). 

Aquest té planta trapezoïdal i 

sobresurt 40 cm de l’alineació de la 

banqueta (110). Va ser bastit amb 

pedres cúbiques ben escairades i 

material constructiu ceràmic i és 

solidari de la formació de la canonada 

42. La col·locació d’aquest reforç va 

ser conseqüència de la modificació en 

els nivells de circulació de la galeria 

de llevant del claustre, quan  va tenir 

lloc un canvi d’us del priorat  com a conseqüència de l’exclaustració. Aleshores, 

es va construir el mur 12 i es va obrir la porta delimitada pels brancals 14 i 15, 

que comunicava el claustre amb l’entorn de llevant. L’obertura d’aquest accés 

va fer que el nivell interior de la zona més propera a l’entrada s’adeqües als 

nivells exteriors, sensiblement més baixos que els de la galeria del claustre.  

 

Cal suposar que aquest  rebaix no afectaria la totalitat d’aquesta ala, i que al 

sector  septentrional, no es va realitzar un canvi significatiu en els nivells de 

circulació, ja que no s’aprecien reparacions als fonaments (110) associables 

amb aquesta remodelació i, a més s’hi van documentar les restes d’un dipòsit 

excavat als rebliments que dòna idea de la cota on estaria el sòl a la zona nord 

de la galeria. La relació amb el nou nivell de paviment de la zona més propera 

a la porta es corroborada pel reforç 41, que va ser enlluit amb argamassa fins a 

la base. Aquesta és sensiblement més alta que la banqueta de fonamentació 
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del claustre, per la qual cosa, hom pot suposar que la col·locació d’aquest folre  

va acomplir unes funcions més estètiques que no pas estructurals. 

 

Un altre element a ressenyar als 

fonaments de l’ala oest del claustre 

se situa al punt d’unió entre les ales 

nord i est. En aquest punt els pilars 

que fan cantonada a cadascuna de 

les galeries s’adossen entre ells i hom 

pot veure una diacronia a les 

fàbriques estilística i tipològica. 

Mentre que els capitells i cimacis de l’ala nord han estat datats de mitjan segle 

XI, els de l’ala est son del començament del segle XIII. Ni els arcs ni les 

fàbriques presenten trets comuns i la lectura arqueològica permet veure una 

junta, sense cap element comú entre ambdues ales. Ara bé, no succeeix el 

mateix a la banqueta de fonamentació, que sembla comuna per ambdós pilars. 

 

Una anàlisi acurada del porxo nord 

del claustre permet documentar 

algunes anomalies. La més evident, 

és que els capitells no es 

corresponen amb els fusts, encara 

que sabem per la documentació del 

procés de restauració, que aquests 

elements no van resultar afectats de 

manera important per les obres del 

segle XX. L’observació de les argamasses –blanquinoses i rosades-, de restes 

d’enlluits o de capes pictòriques o de ciment portland als intersticis, permet 

identificar com a obra nova la jàssera que remata el mur de la galeria, la part 

alta del sector més occidental del ala de tramuntana i bona part de l’extrem de 
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ponent d’aquesta ala. En el punt de contacte amb la galeria est, però, gairebé 

tot sembla original. 

 

També cal remarcar la factura atípica 

del pilar central, amb una fàbrica 

formada per pedres cantoneres i 

maçoneria irregular, on es 

documenten, a les cantonades del 

costat meridional,  carreus que van 

ser retallats de manera poc acurada 

per fer-los més curts. Aquest aparell 

és diferent al que presenta la cara de llevant del pilar oriental, bastit amb 

carreus de molt bona factura amb maons col·locats als intersticis. Aquesta 

fàbrica (a) és idèntica a la que emmarca la portada de la façana de ponent de 

l’església (b), que va ser refeta en 1606. 

  

 

a                                                              b 

 

Amb totes aquestes evidències, hom pot assegurar que l’ala nord del claustre 

va ser refeta aprofitant els elements d’una galeria anterior, bastida a la primera 

meitat del segle XI, segons que indica l’estil dels seus elements escultòrics. 
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Probablement, però, se’n va variar l’emplaçament, donant més amplària a la 

galeria.  
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5.2. Sondeig 2  

 

Aquesta trinxera de 17 m2 de superfície es va realitzar a l’extrem de ponent de 

la galeria, a tocar de la porta d’accés al claustre, de la façana de l’església i del 

mur  arrassat 54, que continuava cap a l’oest la alineació de la galeria nord del 

claustre.  
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La primera capa excavada (50) era un 

estrat d’aportació, format per argila de 

color marró i runa, molt similar a la 

u.e. 28, localitzada a la cala 1. A 

ponent cobria un paviment (64), 

format per còdols de mida mitjana i 

pedres irregulars, que ocupava una 

plataforma situada a l’extrem oest del 

claustre, delimitada a l’est per un graó perpendicular al mur meridional de 

l’església (63), del qual es conservaven tres pedres calcàries ben escairades. 

La meitat sud  d’aquest graó va resultar afectada per la realització del sondeig 

51, obert als anys 60 del segle XX.  

 

Al nivell més  baix, situat a la mateixa 

cota que la resta d’aquesta ala del 

claustre, s’hi conservava de manera 

molt fragmentària el paviment 55 que 

també era format per còdols. En la 

nostra excavació es van respectar les 

escasses restes d’aquest paviment 

que encara romanien intactes.  

 

Al bell mig de la incardinació de la 

galeria nord i del que hauria estat la 

galeria oest, s’hi va trobar un bloc 

quadrat de pedra calcària de 110 cm 

de costat, al centre del qual hi havia 

una perforació circular i un encaix per 

encabir una tapadora (58), molt ben 

treballada i polida, que amidava 62 

cm de diàmetre i 11 cm de gruix, i 
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que posseïa una petita perforació central circular de 4 cm. És conservava in 

situ però fisurada, sobretot a tocar de les vores. Durant l’excavació no va ser 

aixecada, i una vegada acabada,  va ser protegida per una planxa de ferro.  

 

Al nord, hi havia un muret que havia reforçat una estructura tallada en el terreny 

natural (57), que presentava per sobre  una capa d’argamassa de calç, que 

podria ser l’indici de l’existència d’una mena de volta. A l’interior d’aquesta 

estructura, que era simètrica a  la u.e. 28 localitzada al sondeig 1, s’accedia a 

través de la tapadora 58 i,  podria tractar-se de sengles hipogeus. 

 

El paviment 64 era solidari d’una 

canalització (53), que s’adossava a la 

cara interna dels arcs de la galeria 

nord del claustre i resseguia les 

parets preexistents fins arribar al 

marxapeu de la porta de ponent. Era 

formada per teules lligades amb 

argamassa de calç, a excepció de 

l’única corba documentada, en la 

formació de la qual s’hi va utilitzar una 

peça ceràmica en forma d’U amb vidriat marró. Al nord, era delimitada pel mur 

52, fet de lloses de pedra calcària de mida irregular, col·locades de manera 

vertical lligades amb argila. Al sud, la canalització s’adossava al mur 54, que 

marcava el desnivell existent entre l’ala nord i l’ala oest del claustre, que és 

d’aproximadament 54 cm. En el moment d’iniciar-hi els treballs, feia la funció de 

mur de contenció i aflorava la totalitat del  parament nord. Era format per 

pedres calcàries arrodonides, lligades amb argamassa de calç força compacta, 

i continuava l’alineació de l’ala sud del claustre cap a l’oest.  

 

En les intervencions realitzades fins ara, no s’ha documentat cap evidència de 

la configuració original del límit oest de l’ala de ponent. De ben segur, però,  no 
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abastava l’amplària que té actualment, ja que a l’oest, per delimitar la 

canalització, s’hi va bastir el mur 56, que continuava cap a ponent l’alineació 

del parament meridional del mur 54. Es tractava d’una paret d’una sola filada 

que amidava 135 cm de llargària, 28 cm d’amplària i 12 cm d’alçària i que 

només presentava una cara vista a migdia. Estava  format per carreus ben 

escairats reaprofitats, ja que s’hi distingeix un fragment de dovella. En el 

moment d’iniciar els treballs era visible el coronament i la totalitat de la cara sud 

d’aquesta unitat. 

 

En trobar l’hipotètic hipogeu a la meitat oriental del sondeig, els treballs van 

continuar a l’altra meitat amb el desmuntatge del paviment 64, respectant la 

canalització (53). Primer s’hi va localitzar un rebliment (65), d’uns 5 cm de 

potència format per argila barrejada amb fragments de teules i nòduls de calç, 

que havia estat col·locat com a preparació del paviment 64. Dessota, hi havia la 

capa 66, de 20 cm de gruix, formada  per argila de color marronós, grava i 

alguna pedra. Probablement es tractava d’un estrat de regularització, col·locat 

conjuntament amb el 65 per pujar la cota del paviment 64 i fer-la compatible 

amb el nivell de la porta oberta a l’oest del claustre. Aquesta capa colgava els 

fonaments d’un mur (67) 

perpendicular a la paret de l’església, 

formats per pedres arrodonides de 

mida mitjana barrejades amb una 

gran abundor d’argamassa de calç de 

color groguenc. Per bastir-ne la part 

conservada es va fer una rasa al 

terreny natural (36), format per argila poc compacta, que va ser reblerta amb 

pedres i argamassa. 

 

El sanejament del sondeig 51, situat a tocar del mur de l’església, que amidava 

90 cm de llargària per 100 cm d’amplària i que afectava tota la seqüència 

estratigràfica i el terreny natural, va permetre documentar el fonament 69, que 
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sobresortia entre 20 i 25 cm de la 

perpendicular de la paret 1. Era fet 

amb pedres  arrodonides de mida 

mitjana, lligades amb argamassa de 

color verdós de textura molt fina i 

sorrenca. A sobre hi recolzava una 

altra banqueta (43). Ambdues van ser 

encabides a l’interior d’una trinxera, 

de la qual no es conservava cap 

evidència, ja que el terreny va ser 

rebaixat amb els successius 

moviments de terra. És per això que 

no ha estat possible documentar a cap de les ales els nivells de circulació  

coetanis de l’ús monàstic de l’edifici.  
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5.3. Sondeig 3 

 

Es tracta d’un sondeig de 5 m2 realitzat a tocar de les 

arcades de l’ala de ponent del claustre, en el qual  

només es va aprofundir a tocar del pilar 26. A la resta 

de la superfície només es va realitzar una neteja de 

l’estrat superficial. Aquesta determinació es va 

prendre perquè la zona més propera als arcs havia 

estat remoguda amb motiu de les obres de 

restauració realitzades a les dècades de 1960 i 1970.  

 

La cota de circulació d’aquesta ala era 50 cm més 

baixa que la de la resta de galeries del claustre, com 

a conseqüència de les diferents reformes que 

s’havien dut a terme al recinte. La que  més va 

afectar aquest sector  va tenir lloc pels vols de 1606, i 

va suposar l’ampliació de l’ala de ponent del claustre 

i la construcció d’unes dependències priorals que 

actualment estan ocupades pel despatx parroquial i 

d’altres dependències d’un habitatge de propietat 

privada. Una altra que sens dubte el degué modificar 

va ser conseqüència de la reconversió de les ales del 

claustre en cellers, cap a 1850.  

Aleshores, se’n van paredar els arcs i 

s’hi va adossar, per l’interior del pati, 

una escala amb graons de pedra que 

accedia a la primera planta. A les 

fotos antigues podem documentar el 

parell d’arcades més meridionals, 

una de les quals romania parcialment oberta a manera de finestral, però no 

se’n pot veure cap de les septentrionals, que podien haver estat refetes amb 
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materials trobats en el decurs dels treballs de desmuntatge. Val a dir que a 

l’església encara es conserven alguns capitells que van ser emmagatzemats, 

un dels quals podria haver estat utilitzat per fer la recreació actual de les 

arcuacions de l’ala de ponent. 

 

L’estrat superficial d’aquesta zona 

estava format per la capa 50, idèntica 

a la documentada al sondeig 2, que a 

tocar del mur 54 cobria un dipòsit 

rectangular (59), de 135 cm de 

llargària i 110 cm d’amplària, obert en 

els sediments. Aquesta estructura, 

similar a la u.e. 38  era formada per 

maons revestits interiorment per una capa de calç rugosa. Havia estat buidada 

d’antuvi i tornada a colgar, ja que al rebliment interior afloraven plàstics. És per 

això que, una vegada documentat en planta, se’n va desestimar la neteja. 

 

A tocar del pilar 26, es va obrir un 

sondeig a l’estrat de rebliment 50, fins 

a determinar que la banqueta de 

fundació (119) havia estat feta amb 

maons, mentre que el mur situat als 

intercolumnis no disposava de 

fonaments i recolzava directament 

sobre un estrat argilós força tou. 

 

Si s’observa la factura dels arcs d’aquesta ala que es conserven exempts, hom 

pot deduir que van ser bastits ex novo al segle passat, desmuntant les 

estructures que es conservaven inscrites en els murs de l’habitatge que va ser 

enderrocat, i reconstruint d’altres parts per recuperar la imatge claustral. 
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Si més no, sembla que les peces més 

emblemàtiques desmuntades van ser 

recol·locades al lloc que van 

ocupaven originalment, entre les 

quals cal destacar  un capitell d’estil 

tardorromà. No succeeix el mateix 

amb d’altres elements, com les 

dovelles dels arcs, o la resta de 

pedres que conformen les arcades.  

 

A les fotos antigues podem veure el 

parell d’arcades més meridionals, però no s’hi pot comprovar l’existència de les 

dues septentrionals, que podien haver estat refetes amb materials trobats en el 

decurs dels treballs de desmuntatge. Val a dir que a l’església encara es 

conserven alguns capitells que van ser emmagatzemats, un dels quals podria 

haver estat utilitzat per fer la recreació actual. 

 

Va ser també a l’ala de ponent que, l’any 2003, es va realitzar una intervenció 

arqueològica d’urgència,7 motivada per l’esfondrament d’una part del terreny a 

conseqüència de l’existència d’una sitja buida, que estava coberta amb una 

gran pedra, pertanyent a un molí d’oli amortitzat, que recolzava sobre unes 

bigues de fusta. Tallava les argiles naturals, encara que amb la seva 

construcció es va afectar a llevant una altra sitja que estava reblerta de runa. El 

perfil era ovoide, encara que de factura irregular, amb la base plana. Amidava 

4,40 metres d’alçària, 2,46 m d’amplària màxima i el diàmetre de la base era de 

0,84 cm. La boca, deformada a conseqüència de l’enfonsament, amidaba 1,38 

cm. 

                                                 
7 Aquests treballs van ser promoguts pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat i realitzats per 
Carme Subirana (SUBIRANA, C. 2004: Memòria de l’excavació realitzada al claustre del monestir 
de Sant Sebastià dels Gorgs, Avinyonet del Penedès, els dies 3 i 4 de novembre de 2003 
[inèdita]). 
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Malgrat l’absència de  rebliment que permeti proporcionar una datació precisa, 

la forma, poc habitual dins la tipologia de les sitges medievals; l’arrebossat 

intern, format per una capa de color grisós similar al ciment i el sistema de 

coberta, fet amb bigues, fan pensar que es tracta d’una estructura bastida 

després de l’exclaustració de l’edifici.  
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5.4. Sondeig 4 

 

Aquesta trinxera, de 1,9 m d’amplaria i 8,65 m de llargària, es va realitzar al pati 

del claustre, adossada a la galeria nord. L’estrat superficial (103) estava format 

per terra poc compacta, pedres i materials constructius procedents dels 

desmuntatges que es van dur a terme amb motiu de la restauració del segle 

XX.  

 

 

 

 

Gairebé a tocar del pilar central, va 

aparèixer un dipòsit de planta 

rectangular (101), excavat en els 

sediments i bastit amb maons, que 

amidava 150 cm per 80 cm i l’alçaria 

conservada era de 55 cm. Al sud, 

l’est i al nord els maons havien estat 
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col·locats en vertical i a l’oest de pla. L’interior presentava un revestiment de 

ciment pòrtland molt pur. A la base, també revestida de ciment pòrtland, hi 

havia un pouet de decantació de secció cònica, de 30 cm de diàmetre. El 

rebliment intern (102) era format per argila de color beix amb algunes pedres. 

Per l’exterior, una vegada bastides les parets que delimitaven el dipòsit, per 

terminar de colgar l’obertura tallada en els estrats anteriors, s’hi va abocar una 

capa de capa de terra de color marró fosc, força compacta (108).  

 

A ponent d’aquesta estructura, a la 

cantonada nord-oest del pati, s’hi van 

documentar dos murs solidaris traçats 

en angle recte que delimitaven un 

espai quadrat, un de direcció nord-

sud (105), que oferia una cara vista 

orientada a llevant i un altre de 

direcció est-oest (106), amb cara al 

sud. Ambdós amidaven 130 cm de 

llargària i l’amplària era de 45 cm i 30 cm, respectivament. Van ser bastits amb 

carreus de pedra calcària, lligada amb argamassa de calç. A través de les 

fotografies anteriors als desmuntatges que es conserven, aquestes parets es 

poden relacionar amb l’escala que permetia l’accés a la planta pis, de la qual el 

mur 105 constituïa el límit oriental . 

 

Sota l’estrat superficial van aparèixer 

les restes d’un paviment de còdols 

(107), molt malmès, amb la superfície 

molt irregular i els instersticis reblerts 

episòdicament amb fragments de 

teules. Encastada al perfil sud del 

sondeig, hi havia una gran llosa que 

formarva part d’aquest sól i que 
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roman in situ. Aquest terra va ser el darrer paviment utilitzat quan estava en 

funcionament l’habitatge construït sobre la galeria sud del porxo. 

 

El paviment recolzava sobre un rebliment argilós 

(109) de color marró clar amb nòduls de calç, grava i 

teules fragmentades, que li havia servit de preparació 

per assentar el còdols. Aquesta capa d’uns 20 cm de 

gruix, cobria dues inhumacions, dipositades a l’interior 

de sengles cistes rectangulars arrenglerades, 

orientades d’est a oest.  

 

La més oriental (113) estava situada a l’angle nord-

est del pati, amidava 180 cm per 68 cm i va ser 

bastida amb una tècnica mixta. Els 

costats est i oest estaven formats per 

grans lloses de pedra polida 

(probablement recuperats d’una altra 

estructura); el costat nord, era format 

per un mur de maçoneria lligada amb 

argamassa, i al costat sud es combinaven els trams les lloses amb un muret de 

maçoneria. 

 

El rebliment (114) era format per argila de color marró, amb una gran abundor 

d’ossos, sense connexió anatòmica, nóduls mitjans de calç i teules 

fragmentades, i denotava l’existència de diversos enterraments secundaris. 

Durant la recerca no se’n va exhaurir el sediment i la darrera inhumació deu 

romandre in situ. 

 

A 50 cm a l’oest d’aquesta tomba i perfectament alineada, es va trobar una 

altra cista (116), gairebé idèntica, que amidava 180 cm per 64 cm, encara que 

en aquest cas els costats llargs havien estat bastits amb maçoneria, mentre 
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que la capçalera i els peus eren fets 

amb maons col·locats de pla. El 

rebliment, format per argila de color 

marronós, contenia un mínim de dos 

inhumacions, ja que a la neteja 

realitzada s’hi va detectar una gran quantitat d’ossos que cobrien una 

inhumació, probablement amb  connexió anatòmica, que no va ser excavada. 

 

L’excavació es va aturar en arribar a l’estrat 112, una capa argilosa de color 

beix, amb algunes pedres i nòduls de calç situat al pati del claustre sota 109, 

que passava dessota de la fonamentació de l’ala nord (115 i 118) i est del 

claustre (110). 

 

La banqueta de l’ala de llevant del 

claustre (110) era formada per pedres 

arrodonides. Es tracta d’un sòcol 

continu, sobre el qual recolzaven els 

pilars i les columnes. A l’excavació 

del sondeig 1 hom va poder 

comprovar que per la cara oriental presentava diverses reparacions, algunes de 

significatives, com la que ocupava la cantonada nord, feta amb lloses 

col·locades en vertical (u.e. 40). Per contra, a la banda que donava al pati i que 

va resultar afectada per la trinxera 4, no se’n va documentar cap. 

 

A l’ala nord hom va poder diferenciar dos fonaments que recolzaven un sobre 

l’altre. D’una banda, el que correspon als ampits (19 i 21), format per pedres 
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mitjanes i irregulars, majoritàriament arrodonides (115), i dessota el fonament 

(118), bastit amb pedres molt similars, però lligades amb gran abundor 

d’argamassa. Sobre aquest element, recolzava el pilar 20 que separa les dues 

parelles d’arcuacions d’aquesta galeria. Aquesta darrera banqueta va ser 

localitzada també en dos punts del sondeig 1 (29-30) i sembla pertànyer a una 

estructura anterior a la configuració actual de l’ala nord del claustre. 
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6. Conclusions 

 

Primera fase 

 

Les estructures més antigues trobades a l’excavació corresponen a la 

fonamentació de dues parets de 1,20 m d’amplària que delimitaven un espai 

rectangular adossat a la façana de migdia de l’església, probablement una 

galilea que en precedia la porta d’entrada. Eren bastides amb pedres calcàries 

arrodonides lligades amb gran abundor de calç i conservaven entre 2 i 3 filades 

d’alçària.  

 

Sobre el fonament  traçat en direcció est-oest (a) recolza l’ala nord del claustre, 

encara que ultrapassa a banda i banda la galeria actual, mentre que el 

fonament nord-sud (b) va aparèixer totalment arrassat. Desconeixem l’alçat 

d’aquesta estructura i l’estratigrafia associada no ha permès datar-la de manera 

absoluta. Tot sembla indicar, però, que els capitells de les columnes de les ales 

de tramuntana i ponent en podrien procedir, i van ser recol·locats en la posició 

actual en una reforma posterior. 

 

De manera provisional, es podria proposar una datació de la galilea a la 

primera meitat del segle XI, quant ja trobem allotjada una comunitat de 5 

monjos a l’indret. Aquest element seria coetani del campanar i del doblat de les 

parets perimetrals de l’església mitjançant arcs, per col·locar-hi una volta. 
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Segona fase 

 

El següent moment documentat per l’excavació correspon a la construcció de  

l’ala de llevant del claustre (b), reforma que va ser coetània de la col·locació 

d’una nova portada a la façana de ponent de l’església.  Aquesta galeria 

recolza sobre una banqueta de fonamentació correguda (a), formada per tres 

filades de pedres paral·lelepipèdiques, sobre la qual recolzen al seu torn els 

basaments del pilars i de l’única columna conservada. Aquests basaments, que 

presenten moltes reparacions, estan formats per dues filades de pedres 

calcàries. Per sobre, hi hauria un plint de marès, del mateix tipus que el que 

conforma els arcs i els pilars. 

 

L’excavació no ha proporcionat elements de datació per a la construcció 

d’aquesta ala del claustre, ja que reformes posteriors van rebaixar 

considerablement els nivells de circulació d’aquest sector, fins deixar part de la 

fonamentació a la vista. A través de l’estil dels elements escultòrics (c), però, 

hom pot datar aquesta ampliació a les darreries del segle XII o el començament 

del segle XIII.  
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Tercera fase 

 

En 1388, van començar les obres que van dotar a l’església d’un nou absis. Va 

ser llavors que es van dur a terme un seguit d’obres a l’àrea del claustre, per 

unir la nova capçalera gòtica amb la nau preromànica. Aquestes van consistir 

en el doblat del mur de ponent  del campanar, mitjançant una  paret de carreus 

que arribava a la alçària de les finestres del primer pis i en la reforma del tram 

de llevant de la nau, on es va obrir una porta rematada per un arc de mig punt 

(b).  

 

Al llarg dels segles posteriors es van col·locar al claustre una sèrie de tombes, 

de les quals coneixem 3 d’inhumacions. Dues d’orientades d’est a oest, 

situades al pati del claustre (c) i una altra, orientada de nord a sud,  a tocar de 

la paret del campanar. Aquesta darrera, va ser empetitida i transformada en un 

osari (a). Es tracta de cistes rectangulars bastides amb una tècnica mixta en la 

qual es combinaven lloses, probablement reaprofitades del desmuntatge 

d’altres estructures funeràries, amb murets de maçoneria. Cap no conservava 

la coberta i havien albergat enterraments secundaris. 
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Quarta fase 

 

Resulta evident que els elements escultòrics de la galeria de tramuntana del 

claustre no estan a l’emplaçament original, ja que no hi ha una correspondència 

entre els capitells i el fust de les columnes (d). D’altra banda, mentre que ni els 

arcs ni les fàbriques de les galeries est i nord presenten trets comuns i la 

lectura arqueològica permet veure una junta força evident, no succeeix el 

mateix a la banqueta de fonamentació que és comuna per a ambdós pilars (b). 

A més una observació acurada del pilar central permet apreciar que algunes 

pedres cantoneres van ser tallades per escurçar-les (c), i a la banda de  ponent  

de la galeria podem observar la utilització als paraments d’elements 

reaprofitats.  

 

Si bé la estratigrafia associada no ha permès datar la reforma de l’ala nord del 

claustre, a través de la lectura de les fàbriques és possible situar-la dins de la 

reforma general duta a terme cap a l’any 1606, data que es pot llegir a la 

inscripció situada a la façana de ponent (g). Aleshores, es va escurçar la nau 

de l’església i els elements escultòrics de la portada van ser traslladats a 

l’emplaçament que tenen actualment, on s’hi va construir una nova testera. Un 

dels trets més característics de la fàbrica dels paraments de la galeria de 

tramuntana es troba a la façana de llevant del pilar oriental, que va ser bastida 

amb carreus molt ben escairats, amb maons sencers a les juntes (a), i presenta 

moltes similituds amb la disposició dels carreus utilitzada a la façana de ponent 

de l’església per emmarcar els elements escultòrics de la portada. Aquesta és 

l’única part de la galeria obrada amb materials nous, ja que a la resta es van 

aprofitar els elements de la construcció anterior.  

 

Durant aquesta fase es van ampliar les dependències del priorat. 

Probablement, es va bastir la capella del Roser i el campanar va ser enriquit 

amb la col·locació d’un enteixinat de guix. 

 



 50

Pels volts de la mateixa data, es van construir dos hipogeus situats a la 

incardinació de l’ala nord del claustre amb les de llevant i ponent. L’hipogeu 

oriental va aparèixer excavat d’antuvi i no conservava cap element de la 

coberta (e), mentre que l’occidental (f) conservava l’accés, delimitat per un bloc 

de pedra calcària quadrat de 110 cm de costat, al bell mig del qual hi havia una 

perforació circular i un encaix per encabir la tapadora. Ambdues estructures 

estaven tallades al terreny natural, format per argiles, i no van ser buidades 

durant la nostra recerca .   
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Cinquena fase 

 

En aquesta fase s’han englobat tots els vestigis identificats produits arran de la 

desamortització del priorat, que va suposar la subhasta en 1821 i la 

secularització definitiva en 1835. Cap a 1850, s’hi van construir dues cases, 

una a la meitat meridional del claustre i una altra a la septentrional, que és 

l’espai que ha estat objecte de la intervenció. 

 

Començant la descripció per l’ala de llevant, s’hi va fer un nou accés al 

claustre, que va comportar la construcció d’un mur adossat al campanar i el 

rebaix del paviment del claustre per igualar l’ingrés amb la cota del paviment 

exterior. Aquestes modificacions van posar parcialment a la vista els fonaments 

d’aquesta ala del claustre, que van ser reforçats parcialment (b) o reparats amb 

murets de maçoneria que tenen fragments de terrissa en els intersticis.  

 

La planta alta va ser destinada a residència i a la planta baixa es van 

desenvolupar les tasques agrícoles de transformació i emmagatzematge de les 

matèries primeres. Amb aquestes finalitats s’hi van bastir tres dipòsits, un dels 

quals va aparèixer en l’excavació totalment arrasat (d, e), i una sèrie de 

canalitzacions i desguassos que s’han conservat de manera parcial (a, f). A 

més, l’any 2003, es va produir la troballa casual d’una sitja que va motivar una 

excavació arqueològica d’urgència al claustre, en el decurs de la qual es va 

documentar la existència de més dipòsits reblerts  en el subsòl de la galeria de 

ponent. També correspon a aquest període el paviment de còdols que hi havia 

a tocar de la porta de ponent, el qual estava delimitat per un graó (c) i 

constitueix l’únic vestigi que es conserva del sòl que va tenir aquest habitatge. 
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Sisena fase 

 

Entre els anys 1961 i 1977, el Servei de Catalogació i Conservació de 

Monuments de la Diputació de Barcelona –actual Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local- va dur a terme una sèrie d’obres de restauració sota la 

direcció del seu arquitecte cap, Camil Pallàs, que quedaren inacabades. 

 

Van consistir en el desmutatge de les construccions afegides, per tal de 

recuperar l’aspecte original del claustre, del qual només era visible la galeria 

est i part de l’ala oest. Durant aquests treballs van aparèixer diferents elements 

romànics, que estaven en la seva posició original, però que s’amagaven sota 

d’altres posteriors.  

 

A l’ala de llevant, els treballs van consistir bàsicament en la col·locació d’un 

coronament de formigó. L’ala nord va ser destapiada i refeta en el sector de 

ponent, i també s’hi va col·locar una jàssera, mentre que l’ala de ponent (b) va 

ser desmuntada i refeta, i actualment hom pot veure els fonaments fets amb 

maons (a). No sabem si s’hi van incorporar elements, apareguts al llarg del 

procés de restauració,  i trobats fora de l’emplaçament original. Alguns 

elements, probablement procedents del claustre, encara ara són visibles al mur 

del  cementiri (c).  
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