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PRÒLEG

Quina mala sort he tingut que m’encomanessin el 
pròleg d’aquest llibre que presenta els resultats de la 
campanya arqueològica de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa! Mala sort pel pròleg, perquè ningú el llegirà. 
Els lectors, intel·ligents, aniran directament a desco-
brir el contingut del llibre i prescindiran del meu po-
bre pròleg.

El meu pròleg encapçala un llibre que segurament 
serà històric, i per això estic agraïdíssim de l’encàrrec 
que m’han fet, i la mala sort esdevé així venturosa sort. 
Gràcies.

Cal reconèixer que la campanya de restauració ini-
ciada l’any 1995 a les esglésies de Sant Pere ha donat 
uns resultats exuberants, que bé es poden concretar en 
una nova valoració i un coneixement més aprofundit 
del que és el conjunt monumental visigòtic, segura-
ment el més important conservat a Espanya, i que és 
per a nosaltres, els terrassencs, títol de glòria.

La campanya ha estat dirigida per l’Ajuntament de 
Terrassa, per l’Arquebisbat de Barcelona –en un pri-
mer moment– i després pel Bisbat de Terrassa, junta-
ment amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, el Ministeri de Cultura, el Ministeri de 
Foment, la Caixa d’Estalvis de Terrassa i, per descomp-
tat, la mateixa parròquia de Sant Pere de Terrassa. Els 
resultats són òbviament positius. Per exemple, abans 
de la campanya hi havia Santa Maria, Sant Pere i Sant 
Miquel, però ara, gràcies a l’esmentada campanya, s’hi 
ha afegit un nou edifici, que és l’antiga rectoria re-
descoberta com un edifici amb els murs del segle vi, 
que conté una piscina baptismal del segle v. I això és 
molt important! És un gran descobriment arqueològic 
al qual cal afegir el conjunt de la residència episcopal 
del segle v, i també mosaics del segle v i pintures –a 
Sant Miquel i a Santa Maria– del mateix segle vi. Tot 
el recinte «privilegiat» està sembrat amb més de 500 
sepultures anteriors al segle x. La campanya, doncs, ha 
estat un èxit rotund, difícilment comparable a altres 
intervencions arqueològiques europees que s’han dut a 
terme entre finals del segle xx i principis del xxi.

El mèrit més gran creiem que cal atribuir-lo a la 
competència dels arqueòlegs M. Gemma Garcia, An-
tonio Moro i Francesc Tuset, també autors del present 
estudi, que esperem que sigui el preàmbul d’un poste-
rior i autèntic «corpus» arqueològic d’Ègara.

També cal fer esment de la col·laboració que hi ha 
hagut entre els arqueòlegs i els historiadors. Aquests 
han fet possible unes altres publicacions que són com-
plementàries a l’arqueologia. Ens referim a les col-
leccions diplomàtiques Diplomatari de Sant Pere i San-
ta Maria d’Ègara. Terrassa, 958-1207 (edició de 2001 

a cura de P. Puig i Ustrell, V. Ruiz i Gómez, i J. Soler 
i Jiménez) i El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre 
Terrassa, diplomatari dels segles x i xi (edició del 1995 a 
cura de P. Puig i Ustrell), i també a les tres monogra-
fies nostres: Barcelona i Ègara-Terrassa, Història de les 
diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat i 
Breu història del bisbat d’Ègara.

No cal dir que les col·laboracions entre arqueòlegs, 
historiadors i arxivers han donat un bon fruit i n’estem 
ben orgullosos, ja que amb el Dr. Puig i Ustrell en vam 
iniciar el 1975 els primers intents dins la Fundació So-
ler i Palet de Terrassa.

Fins aquí crec que he complert la comanda de con-
feccionar un molt sincer pròleg, tot amarat d’agraïment 
vers els autors. Tinc, però, una espina clavada que haig 
d’arrencar. Sant Pere o Sant Pau d’Ègara? Heus aquí 
la pregunta que es fan els historiadors que han editat 
el famós diplomatari. Efectivament, el primer docu-
ment signat el dia 30 d’abril de l’any 958 ens diu que 
«Riquil·la i els seus fills Servusdei, Quisterlo, Quister-
leuva i Ermesen donen a Sant Pau d’Ègara (Terrassa), 
en compliment de la darrera voluntat de Giscla, difun-
ta, una mujada de vinya situada al terme del castell de 
Terrassa a Silvaniano». Els donadors donaran la meitat 
dels fruits a Sant Pau. La domus (església) Sancti Pauli 
surt quatre cops en el text del pergamí (de 240 x 120 
mil·límetres). Hom observa, amb una certa por de lle-
gir-ho malament, que tot i que en els altres 221 docu-
ments sempre surt Sant Pere d’Ègara, precisament en 
el primer document s’hi llegeix «Sant Pau d’Ègara». 

Hi ha qui interpreta que aquesta «anomalia» arxi-
vística ve donada per un error de l’escriptor, que conei-
xem i sabem que es deia Vuidiscle. Però un error repetit 
quatre vegades potser és massa. La nostra interpretació 
s’argumenta de la manera següent: sabem que sant Pere 
i sant Pau sempre van junts en les denominacions de 
l’Església primitiva. El mateix papa Innocenci I (segle 
v) afirma que Pere i Pau són companys «indivisibles». 
Hi ha un únic i sol apostolat compartit sempre entre 
Pere i Pau. D’altra banda, en ser ells l’únic fonament 
(l’apostolat indivisible de Pere i Pau) per a les esglésies 
d’Occident, la majoria de les esglésies primitives (de 
les diòcesis) tenen dedicada una església preeminent 
als dos apòstols en un sol i únic apostolat que només 
es distingeixen pels seus destinataris: Pere als hebreus 
i Pau als gentils. Tanmateix, la denominació més fre-
qüent es decanta a favor del primer apòstol, tal com 
passa en moltes altres titulars. En la pràctica s’imposa 
la primera denominació o primer titular. Així podria 
haver succeït ja al segle vi a l’església parroquial d’Èga-
ra, que seria dels sants Pere i Pau, però que la gent, per 
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abreujar, en dirà «de Sant Pere» i alguns tan sols «Sant 
Pau».

És obvi que els nostres arqueòlegs han fet un bon 
treball en les excavacions del conjunt episcopal d’Ègara, 
i han demostrat que les denominades esglésies «romà-
niques» de Terrassa no són especialment d’època ro-
mànica, sinó visigòtica, i la denominació de Sant Pere 
cal ampliar-la amb Santa Maria i Sant Miquel i amb 
un baptisteri trobat a l’antiga rectoria. No ens atrevim 
a proposar una altra denominació; preferim denomi-
nar-les com sempre: esglésies de Sant Pere d’Ègara o 
Terrassa, afegint-hi, però, «visigòtiques» i no solament 
«romàniques». L’arqueologia es mereix un respecte, i 
potser aquest aparent error insinua una denominació 
molt més antiga que inclouria Sant Pau. La bona gent 
d’Ègara tenia una idea clara d’on es donava el seu fona-
ment apostòlic: només en Pere i Pau, i no en sant Jau-
me de Compostel·la. Curiosament, a l’Arxiu Episcopal 
de Vic hi ha un pergamí que confirmaria la convicció 
que Ègara depèn –en el seu fonament apostòlic– de 
l’apostolat de sant Pere i sant Pau. El protagonista del 
pergamí del 950 és Cesari. Era abat de Santa Cecília de 
Montserrat i fou un home ambiciós, fins al punt d’exi-
gir que els bisbes de la Tarraconense el reconeguessin 
com a arquebisbe metropolità de «la Seu apostòlica de 
Tàrraco». Malgrat tot, aquests –segons l’esmentat per-
gamí– es van sublevar i no el van acceptar com a cap 
de la província. 

Aquest afer tingué lloc al segle x segons un docu-
ment autèntic. En ell Cesari notifica al papa Joan XIII 
que ha estat ordenat arquebisbe de Tarragona pel suc-
cessor de sant Jaume de Compostel·la. És un pergamí 
provinent del monestir de Santa Cecília entre els anys 
970 i 990. La importància rau en la referència de les 
arrels apostòliques de Tàrraco, que no procedeixen de 
Compostel·la sinó de Roma, on Tàrraco i les altres 
diòcesis, entre elles Ègara, tenen els seus orígens en 
l’apostolat de Pere i Pau, sempre «indivisible». Cesari 
notificà al Papa que en ser ell ordenat arquebisbe pel 
sínode de bisbes reunits a Compostel·la, on hi ha el 
«successor de l’apòstol sant Jaume», li correspon l’ator-
gació del pal·li, insígnia de poder supraepiscopal, i que 
si cal ell mateix anirà a Roma i s’agenollarà als peus del 
Papa per «suplicar-li el pal·li».

Per l’argumentació de Cesari es pot deduir que l’in-
tent de proposar el bisbe de Compostel·la com a suc-

cessor de sant Jaume suposa una contraposició entre 
Pere-Pau i Jaume. Amb altres paraules, Cesari afirma 
que l’apostolat de Jaume a Hispània té més pes que 
l’apostolat «indivisible» de Pere i Pau. A més –argu-
mentava Cesari– a Jaume se’l denomina «el bisbe de tot 
el món», i el seu successor, el bisbe de Compostel·la, 
és l’hereu dels drets de l’Església visigòtica. Cesari, un 
cop retornat de Compostel·la, es presentà a una reu-
nió (sínode) dels prelats de Catalunya, probablement a 
Barcelona, ja redimida dels sarraïns. El rebuig d’aquests 
bisbes fou total: li van dir clarament que «Sant Jau-
me mai evangelitzà Hispània»; en canvi l’apostolat de 
Roma –el de Pere i Pau– sí que és l’autèntic i vertader. 
Els bisbes catalans continuen afirmant que ells reten 
obediència a Roma –seu dels apòstols Pere i Pau– i 
no pas a Compostel·la, en contra del que erròniament 
fan els prelats de l’Occident hispà. L’apostolat romà 
és més segur, malgrat reconèixer que, miraculosament, 
a Compostel·la hi ha el sepulcre de sant Jaume. Però 
no es pot dir que el seu apostolat sigui viu, sinó mort. 
Per això Cesari ha de tornar al seu monestir de Santa 
Cecília de Montserrat sense el rang d’arquebisbe de la 
Tarraconense. Serà un bon tribut a la història i a la ne-
cessària humilitat de tot un abat massa orgullós. I per 
nosaltres, àdhuc aquí, a Ègara, s’insinua la importància 
de l’apostolat únic i indivisible de Pere i Pau. 

No vull pas canviar l’etiqueta de les nostres esglési-
es; crec que és correctíssim denominar-les esglésies vi-
sigòtiques de Sant Pere, malgrat que tot aquest aparent 
error pot conduir-nos a unes arrels molt antigues, és 
a dir, a l’apostolat indivisible dels sants Pere i Pau. Jo 
sols he aprofitat l’avinentesa del pròleg per reafirmar 
l’etiqueta de sempre de les nostres esglésies visigòtiques 
de Sant Pere, i alhora fer ben palesa la meva admira-
ció pel present estudi, que ens dóna la clau explicativa 
d’un tresor arqueològic tan gran que es pot resumir en 
els descobriments de l’edifici baptismal, de pintures i 
mosaics, i de més de 700 tombes, cadascuna d’elles 
joiell d’informació històrica, humana i religiosa. Uns 
grans descobriments, i un gran goig personal per haver 
tingut la sort de fer aquest pròleg.

Josep M. Martí i Bonet 
Delegat del Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de 
Barcelona
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La finalització del Primer Simposi Internacional so-
bre les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, celebrat l’any 
1991, va acomiadar-se amb el desig que es pogués en-
gegar una campanya de recerca arqueològica extensiva 
que permetés aprofundir en el coneixement d’un con-
junt que, sens dubte, ha de formar part del patrimoni 
cultural mundial. Aquesta il·lusió no va trigar gaire a 
fer-se realitat, ja que l’any 1995 es van iniciar les diver-
ses campanyes arqueològiques que fins l’any 2004 han 
permès conèixer el conjunt cristià. Els primers treballs 
d’investigació arqueològica duts a terme a les esglési-
es de Sant Pere de Terrassa s’emmarquen dins les di- 
rectrius del «Projecte de desenvolupament cultural i 
integració urbana del Conjunt Monumental de les Es-
glésies de Sant Pere de Terrassa». L’any 1998 es redactà 
el Pla director del conjunt monumental de les esglé-
sies de Sant Pere de Terrassa per un equip tècnic del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya, format per Antoni Navarro, Alfred Pastor, 
Eduard Riu i Albert Sierra; pel director del Museu de 
Terrassa, Domènec Ferran, i per l’arquitecte Pere Rie-
ra. L’any 2000, amb l’objectiu de tirar endavant el Pla 
director, es va signar un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Terrassa, el Bisbat de Barcelona i la parròquia de 
Sant Pere, i posteriorment s’hi van afegir els patrocinis 
de Caixa de Terrassa, el Ministeri de Cultura i el de 
Foment.

La intervenció del Pla director no ha estat solament 
l’actuació arqueològica, sinó que al llarg d’aquests anys 
s’han dut a terme tasques de restauració d’elements 
immobles i mobles; i sobretot una important tasca de 
restauració arquitectònica, museïtzació, integració ur-
bana i adequació de l’espai tant pel que fa a l’ús litúrgic 
(les esglésies estan actives) com a l’ús museogràfic. El 
projecte de restauració de les esglésies (Sant Pere, Sant 
Miquel i Santa Maria) ha estat elaborat pel Servei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, sota la di-
recció tècnica de l’arquitecte Alfred Pastor. El projecte 
d’adequació exterior (exterior de les esglésies, urbanit-
zació de l’entorn i construcció de la passarel·la d’unió 
amb el museu) i la construcció del nou equipament 
museístic i parroquial ha estat a càrrec de l’empresa 
RGA Arquitectes, sota la direcció tècnica de l’arqui-
tecte Pere Riera. 

El Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant 
Pere de Terrassa, des de la seva revalorització per Josep 
Puig i Cadafalch, ha estat objecte d’estudi per part de 
destacats especialistes de la història de l’art i l’arqui-
tectura; però, també, dels estudiosos de la litúrgia. No 
podem oblidar que l’arquitectura és espai, i que aquest 
ve determinat per la seva funció. Per tant, l’arquitec-
tura religiosa està condicionada per la litúrgia. Les es-

glésies de Sant Pere de Terrassa són, ara per ara, un 
dels millors exemples d’arquitectura cristiana d’època 
visigòtica, i per extensió la millor exposició litúrgica 
coneguda a la Hispània cristiana, ja que la conservació 
de la seva configuració edilícia –distribució dels tres 
principals edificis religiosos, catedral, església parro-
quial i martyrium entorn d’un pati central, a més a 
més de la zona residencial– ens permetran no només 
estudiar i conèixer part de la cerimònia litúrgica dels 
segles v al viii, sinó saber quina ha estat la seva evolució 
fins als nostres dies. 

En el present estudi hem indagat també en els orí-
gens i en el context històric a fi de comprendre per què 
Nundinari, bisbe de Barcelona, va designar, per con-
vertir-la en seu episcopal, una església com l’egarenca. 
Sens dubte, no som davant de qualsevol lloc, perquè el 
projecte edilici endegat respon a una màxima expressi-
vitat constructiva. Però també hem intentat buscar una 
resposta a un conjunt episcopal que té la particularitat 
d’aparèixer fora d’un context estrictament urbà com 
ha estat habitual en les creacions de les seus episcopals 
–tot i que pensem que el municipi romà d’Ègara era 
en el lloc. Aquesta rellevància que sembla clara en ori-
gen quedarà ben palesa amb el temps, sobretot amb la 
presència del bisbe Nebridi (a. 516 - d. 540), germà 
de tres bisbes més (Justinià de València, Just d’Urgell 
i Elpidi d’Osca), tots mencionats pel bisbe sant Isidor 
de Sevilla en la seva obra De viris illustribus, dels quals 
diu que tots quatre foren escriptors.

No cal continuar exposant les virtuts d’aquest con-
junt episcopal egarenc, ja que el llibre que tenen a les 
mans té com a objecte donar a conèixer aquest monu-
ment a través dels resultats obtinguts en les diverses 
campanyes arqueològiques engegades l’any 1995, i que 
ha estat enriquit amb totes les dades de les intervenci-
ons arqueològiques i de restauració anteriors. Estudiar 
en el context general moltes d’aquestes dades, que aï-
llades semblaven irrellevants, inconnexes i incompren-
sibles, ha estat de gran ajuda. L’estudi que presentem 
creiem que també obre noves vies d’investigació als 
estudiosos en els diferents àmbits de la recerca: estu-
dis de materials, arquitectònics, antropològics, etc., i 
sobretot estudis de litúrgia i de distribució espacial, ja 
que la perfecta conservació de la planta i dels espais 
litúrgics així ho ha de permetre.

L’excavació arqueològica ha estat llarga i ha aportat 
un nombre molt important de dades (prop de 10.000 
unitats estratigràfiques), amb un ventall cronològic 
que va des de l’època ibèrica fins als nostres dies. El 
registre de tot aquest llarg nombre d’unitats no hau-
ria estat possible sense la utilització del programa in-
formàtic Stratigraf, creat per l’empresa Pròleg. L’ús de 
nous programes de dibuix per ordinador (Autocad i 
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Freehand, fonamentalment) també ha facilitat l’estudi 
de les restes estructurals i la seva integració en el mapa 
arqueològic. 

No podem acabar aquí aquesta introducció sen-
se donar les gràcies, en primer lloc, per haver acollit 
aquest projecte d’estudi sobre el conjunt episcopal 
d’Ègara, a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, el 
qual, mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de 
Terrassa (Museu de Terrassa), ha engegat el projecte 
d’elaboració d’aquest llibre, dut a terme per tres dels 
responsables de l’excavació arqueològica: el director de 
l’excavació arqueològica, l’arqueòleg Antonio Moro 
(arqueòleg-conservador del Museu de Terrassa); el co-
ordinador de l’excavació, el Dr. Francesc Tuset (Uni-
versitat de Barcelona); i finalment la responsable de 
la documentació arqueològica i el dibuix, l’arqueòloga 
M. Gemma Garcia (ICAC). L’ICAC ha assumit els 
costos de contractació d’un dels autors a temps com-

plet i els d’edició del llibre. Però, molt especialment, 
volem expressar la nostra gratitud al Dr. Josep Guitart, 
director de l’Institut l’any 2006, per haver rebut i ac-
ceptat amb interès l’esmentat projecte d’investigació. 
I, també, la nostra gratitud a l’actual directora, la Dra. 
Isabel Rodà, que ha rebut amb entusiasme la realitza-
ció i finalització d’aquest llibre.

I també volem donar les gràcies a tots els companys 
i amics, arqueòlegs, dibuixants, obrers, estudiosos lo-
cals, etc., que han estat molts, que han participat en 
les tasques d’excavació de les esglésies de Sant Pere. 
Voldríem manifestar un agraïment molt especial al Sr. 
Salvador Alavedra, que amb les seves visites i les seves 
fotografies ens explicava i ens ajudava a recopilar ele-
ments del passat. I, ja per acabar, voldríem des d’aquí 
agrair a l’arqueòleg Antoni Rigo i Jovells la seva parti-
cipació com a director d’excavació en la primera inter-
venció arqueològica de l’any 1995. A tots ells, gràcies. 
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1. Les seves coordenades geogràfiques són de 41º 34’ 05” latitud nord i de 2º 01’ 72” longitud est; mentre que les UTM corresponen al 
mapa 36-15 (392) i situació 31TDG183024.

2. La passarel·la va ser dissenyada per RGA Arquitectes, S.A. i Enginyeria Raventós. Se sustenta per mitjà de cables tibants, sense cap 
pilar, evitant l’impacte ambiental del Parc.
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El Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant 
Pere de Terrassa es troba al centre de la trama urba-
na de la ciutat de Terrassa, dins el marc urbanístic del 
barri de l’antic poble de Sant Pere. Més concretament, 
el clos del conjunt religiós s’aixeca sobre l’extrem sud 
de la terrassa d’un istme solcat a banda i banda per la 
confluència de dos torrents que configuren el torrent 
de Vallparadís, actualment transformat en parc.1

Les esglésies de Sant Pere estan compostes per diver-
ses edificacions d’ús religiós que es distribueixen dins 
un recinte tancat, d’època moderna. Al nord, es dispo-
sa l’església parroquial de Sant Pere; al sud, l’església 
de Santa Maria i l’edifici de la rectoria; entre ambdues 
esglésies, i cap a l’est, l’església de Sant Miquel. L’accés 
al recinte es troba a l’oest, donant façana a la plaça del 
Rector Homs, i on també la casa rectoral tenia accés 
independent. 

El recinte està delimitat al nord i al sud, respectiva-
ment, pels carrers de Josep Rigol i Fornaguera i de la 
Rectoria. Al nord del recinte, l’istme està del tot urba-
nitzat des de finals del segle xvi entorn d’un carrer cen-
tral, el carrer Major de Sant Pere, on es distribueixen 
les finques a banda i banda. La construcció de la línia 
fèrria de Barcelona a Saragossa, l’any 1856, actualment 
soterrada, i la seva urbanització posterior, va obligar a 
terraplenar els torrents, fet que va seccionar aquest llarg 
istme al nord. L’actual barri de Sant Pere va créixer en-
torn de l’esmentat carrer, i actualment és un eix vertebral 
que comunica el sector nord de Terrassa amb el centre 
històric urbà i el sud de la ciutat. Mitjançant el pont de 
Sant Pere, construït a mitjan segle xvii, se salva a l’oest 
de l’istme l’obstacle natural del torrent de Vallparadís. 
La construcció d’una passarel·la l’any 20042 permet la 
comunicació del conjunt amb la part est del torrent i 
amb el que serà el futur equipament museístic.

Cal indicar que el Conjunt de les Esglésies de Sant 
Pere de Terrassa va ser declarat Monument Historicoar-
tístic d’Interès Nacional el dia 3 de juny de l’any 1931, 
i publicat a la Gaceta el 4 de juny de 1931. Posterior-
ment, va ser declarat Bé d’Interès Cultural l’any 1985, 
amb el número de registre R-I-51-0427/0428/0429 
(Generalitat de Catalunya 1990).

La ciutat de Terrassa es troba situada al peu del mas-
sís de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l’Obac, 
ubicació que possibilita la configuració de molts tor-

rents i rieres que baixen d’aquestes serres per formar 
part de les conques hidrogràfiques del Llobregat o del 
Besòs. Això fa que sovintegin les fonts i diferents aflo-
raments d’aigües subterrànies, de les quals se’n conser-
ven actualment un bon nombre. Aquest fet ha afavo-
rit que l’aprofitament del medi natural, avui dia molt 
transformat, hagi estat apropiat per a l’establiment 
humà al llarg dels segles. El paisatge fins fa poc temps 
de petites parcel·les de conreu en el llit dels torrents i 
la construcció de terrasses als vessants, on s’acull un sòl 
humit i fèrtil apte per a la implantació dels conreus de 
regadiu, reflecteixen clarament aquest aprofitament i 
explotació dels recursos naturals. 

La confluència de dos torrents, el torrent de Santa 
Maria, a l’est, i el torrent de Vallparadís, a l’oest, va 
permetre la formació de l’istme de Sant Pere, que ac-
tualment configura una superfície descendent de nord 
a sud, amb un desnivell d’aproximadament 10 metres. 
Els torrents van ser terraplenats a la dècada dels anys 
vint del segle xx. Actualment se’n conserva una super-
fície d’uns 350 m, de nord a sud, des de l’avinguda 
del Vint-i-dos de Juliol. Els torrents i l’actual parc de 
Vallparadís són el pulmó de Terrassa i reserva natural 
de diverses espècies d’ocells i vegetació. El torrent de 
Vallparadís, amb un traçat original d’uns 2,5 quilòme-
tres, presenta a la zona de la confluència amb el torrent 
de Santa Maria una profunditat d’uns 14,50 metres, 
amb una amplada superior d’uns 75 metres i una am-
plada inferior entorn dels 30 metres. Els vessants est 
i oest de l’esperó tenen un 30% de desnivell, encara 
que actualment en alguns punts, sobretot els perfils del 
torrent de Vallparadís, presenten talls rectes a causa de 
la seva mateixa erosió.

Les excavacions paleontològiques a Cal Guardiola, 
jaciment situat prop del Conjunt de les Esglésies, va 
permetre localitzar un important dipòsit sedimentari 
i fossilífer del Plistocè inferior i reconstruir el paisat-
ge d’ara fa un milió d’anys a la zona. Sabem que en 
aquesta època els sediments van ser transportats d’un 
indret on hi havia un llac i aiguamolls continguts per 
un dic i presa natural que en trencar-se, probablement 
a causa d’un període de pluges intenses, va ocasionar 
una riuada que els va dipositar a la zona del torrent de 
Vallparadís.

1. SITUACIÓ I ENTORN DEL CONJUNT



Figura 1. Situació del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa.

Figura 2. El Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere 
de Terrassa als anys vuitanta. Fotografia: TAVISA-J. Todó, En-
ciclopèdia Catalana. 

Figura 3. Vista aèria del conjunt. Vol de l’estiu de l’any 2008. 
Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Documentació Geo-
gràfica.
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Des del punt de vista arqueològic, són nombroses 
les dades que es tenen de la ciutat de Terrassa i del seu 
territori, a partir de l’època ibèrica i fins als nostres dies 
amb les darreres descobertes en arqueologia industri-
al. El que presentem ara és tan sols una pinzellada del 
context en què apareix el conjunt episcopal a mitjan 
segle v. 

2.1. Època ibèrica

Claudi Ptolemeu menciona en la seva Geographia 
(segle ii aC) diferents poleis a la zona de la Catalunya 
central, d’entre les quals dues, Egosa i Rubricata, poden 
atribuir-se a Terrassa i Rubí, respectivament. Aquesta 
identificació es basa exclusivament en una similitud 
toponímica i no pot ser en cap cas concloent (Garcia 
i Olesti 1999, 14). A diferència de la veïna ciutat de 
Rubí, on s’hi ha localitzat el poblat ibèric de Can Fat-
jó, a Terrassa no tenim restes suficients per assegurar 
amb certesa l’existència d’un poblat. Les úniques res-
tes pertanyen a troballes aïllades de sitges i estructures 
en punts dispersos del territori que indiquen l’existèn-
cia d’assentaments indígenes. Les darreres excavacions 
al Conjunt de les Esglésies de Sant Pere han permès 
la descoberta de les restes d’algunes habitacions asso-
ciades amb fogars que podrien pertànyer a un assenta-
ment estable, possiblement un poblat.

2.2. Època romana

La presència de dos pedestals epigràfics (fig. 5 i 6) 
conservats en l’obra de l’església romànica de Santa 
Maria, datats entorn de l’any 139, juntament amb un 
context arqueològic important d’època romana a l’ist-
me de Sant Pere, ens confirma l’existència d’un mu-
nicipium flavium Egara, que hauria obtingut el títol 
municipal en època flàvia, quan l’emperador Vespasià 
concedí l’ius Latii als habitants de l’Imperi, entre els 
anys 69 i 79. Aquest municipium tindria un topònim 
d’arrel indígena, Ègara (Puig 1988, 45-56). Ara bé, res  
indica clarament que les restes localitzades a l’istme de 
Sant Pere o al seu entorn immediat es puguin relacio-
nar amb un municipi romà; com tampoc hem observat 
clarament la transició d’aquestes restes romanes amb 
les restes cristianes de l’època visigòtica. Però, malgrat 
tot, suposem que el municipi flavi d’Ègara estaria lo-
calitzat en aquest extrem sud de l’istme de Sant Pere, i 
que s’identificaria amb el poblat indígena romanitzat 
d’Ègara. Pensem, també, que en el moment de la seva 
romanització, al llarg del segle ii abans de la nostra era, 

el poblat mantindria la seva configuració urbanística, 
i només al llarg del temps, fins al segle iv probable-
ment, aniria transformant-se segons les seves pròpies 
necessitats. 

Amb Vespasià el dret a la ciutadania a l’Imperi es 
va generalitzar i van aparèixer un important nombre 
de municipis amb una finalitat jurídica i administra-
tiva clara, més que no pas urbanística. Alberto Prieto 
ja destacava l’any 1986 que els nuclis romans de Rubí 
(Rubricata), Caldes (Aquae Calidae) i el mateix mu-
nicipi de Terrassa (Egara) podien correspondre en un 
primer moment a centres rurals, vicus, amb un paper 
administratiu, potser articulats a l’entorn d’una sèrie 
d’edificis públics, com poden ser els temples (Prieto 
1997; Garcia i Olesti 1999, 13-23). Més recentment, 
altres historiadors s’inclinen a pensar que aquest ca-
ràcter rural, sense una veritable estructura urbana, va 
propiciar llur desaparició en el moment en què la xar-
xa administrativa i fiscal de l’alt imperi va començar 
a entrar en crisi (Moro 2006, 127-154). En el nostre 
cas, les datacions arqueològiques del municipi egarenc, 
si les identifiquem amb les restes de Sant Pere, no so-
brepassen el segle ii, segons la cronologia aportada per 
l’epigrafia; i començaments del segle iv, segons l’apor-
tació estratigràfica del lloc. L’aparició a partir de mit-
jan segle iv de les primeres construccions relacionades 
amb un context cristià podrien, tal vegada, substituir la 
situació administrativa anterior que culminaria amb la 
creació d’un bisbat. Ara bé, aquest centre administra-
tiu va desaparèixer del tot i va ser substituït pel Bisbat 
d’Ègara? O, en canvi, es va traslladar a un altre lloc? 

Malgrat no conèixer amb precisió l’establiment ur-
banístic de la ciutat romana, sí que tenim constància 
arqueològica d’un gran nombre d’establiments amb 
estructures de caire rural o industrial, vil·les. L’inici de 
bona part d’aquestes estructures se situa en el període 
augustal, i en llocs on anteriorment tenim documen-
tada la presència de restes del període ibèric, cosa que 
ens porta a pensar en una important remodelació in-
terna que afectarà els aspectes arquitectònics i també el 
sistema productiu.

2.3. Època visigoda

El context territorial d’Ègara durant els segles v al 
viii, període de dominació visigòtica, no va canviar 
gens. Cal entendre, doncs, una substitució de centre 
urbà per un altre de religiós. Per tant, el poblament 
dispers existent des de l’inici, centres d’explotació agrí-
cola i industrial identificats amb les vil·les, continuava 
sense cap canvi. L’excavació d’alguns d’aquests centres 

2. CONTExT hISTÒRIC I ARqUEOLÒGIC
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Figura 4. Mapa arqueològic de la ciutat de Terrassa i el seu entorn amb els diferents jaciments.
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rurals que han arribat a nosaltres, com les restes de 
Can Colomer, l’Aiguacuit, Can Fonollet, Can Bon-
vilar, Can Bosch de Basea, Can Solà del Racó, restes 
a l’entorn de la plaça Vella, per destacar aquelles que 
presenten una datació contemporània a la de la seu 
episcopal d’Ègara, evidencien que no hi ha cap canvi 

o incidència que corrobori o desmenteixi un tramat 
urbà per a aquest municipium a l’istme de Sant Pere i 
que, a partir del segle iv, el territori egarenc acabi ru-
ralitzant-se en detriment de la ciutat, i sigui substituït 
per un centre religiós que esdevindrà a mitjan segle v 
seu episcopal.

Figura 5. Pedestal on es fa referència, a la part inferior, al 
Municipium Flavium Egara. El pedestal va ser reaprofitat en 
època romànica com a pedra per a la construcció de l’església. 
Fotografia: Museu de Terrassa / Francino. Figura 6. Pedestal dedicat a Quint Grani. Igual que el pedestal 

de la figura 5, va ser reaprofitat en època romànica com a pedra 
de construcció de l’església. Fotografia: Museu de Terrassa / 
Francino. 
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L’actual Conjunt de les Esglésies de Sant Pere és el 
resultat de l’evolució en el temps de les edificacions i 
els espais que la configuraven originalment, els quals 
s’han anat modificant constantment segons les neces-
sitats d’ús que aquest espai ha anat evidenciant al llarg 
dels anys. D’aquesta manera, podem observar com les 
tres esglésies, l’edifici de la rectoria i el seu entorn im-
mediat són hereus d’aquelles primeres construccions 
cristianes i com conserven testimonis d’aquesta trans-
formació arquitectònica i artística. La recuperació i 
coneixement d’aquests canvis han estat resseguits per 
la historiografia general; el pare Francisco Diago (any 
1603) va ser el primer a publicar i identificar la seu 
episcopal d’Ègara amb les esglésies de Sant Pere de Ter-
rassa. Però serà el mossèn de la parròquia de Sant Pere, 
Joan Arnella, qui iniciarà diverses intervencions de res-
tauració i embelliment per a la seva recuperació a par-
tir de l’any 1611. Les primeres notícies documentades 
d’investigació arqueològica corresponen a les tasques 
dutes a terme pel pare Fèlix Torres i Amat a l’església 
de Sant Miquel, l’any 1818. Les intervencions dins la 
primera meitat del segle xx, amb Josep Puig i Cada-
falch, i les recents actuacions arqueològiques, motiu 
de la present publicació, han posat al descobert un 
conjunt episcopal hispà únic pel seu grau de conserva-
ció i les possibilitats de conèixer una planta espacial i 
funcional d’un conjunt episcopal.

3.1. Intervencions de mossèn Joan Arnella i 
Torrent (1611-1639)

La transferència de la parroquialitat de l’església de 
Sant Pere a la del Sant Esperit de la vila de Terrassa, 
l’any 1601, va accelerar l’abandó i deteriorament de les 
construccions que la configuraven, inclosa la mateixa 
parròquia de Sant Pere. A la darreria de l’any 1610, 
mossèn Arnella va començar a exercir a l’església par-
roquial de Sant Pere, i en prendre possessió va engegar 
una sèrie de tasques amb la finalitat de recuperar l’es-
plendor que antigament havien tingut. Mossèn Arne-
lla compartia l’opinió del pare Diago, que relacionava 
l’antiga seu episcopal d’Ègara amb el Conjunt de les 
Esglésies de Sant Pere, com així ho testimoniava l’acta 
de consagració de l’església de Santa Maria i la lectura 
epigràfica dels dos pedestals romans encastats dins el 
parament romànic de l’esmentada església.

Malgrat que mossèn Arnella registra i descriu els 
diferents treballs d’aquesta important tasca de recupe-
ració, no hi ha cap referència concreta i descriptiva de 
la configuració del conjunt, tant de les esglésies com 
d’altres edificacions conservades aleshores. A través del 

seu manuscrit, podem resseguir les principals actuaci-
ons a l’església de Santa Maria l’any 1611; l’ampliació 
de la casa del diaca l’any 1616; les obres de l’església de 
Sant Miquel, que afectaren bàsicament la façana sud i 
part de les teulades; la construcció de les voltes de plec 
de llibre els anys 1616-1622; i la clausura de la crip-
ta localitzada sota l’absis de Sant Miquel l’any 1618. 
L’única referència a la conservació d’estructures origi-
nals episcopals que apareix descrita sembla correspon-
dre al mur que existia entre l’església de Santa Maria i 
l’església de Sant Miquel, i que servia de separació de 
l’espai parroquial de la canongia de Sant Ruf, a l’entorn 
de l’església de Santa Maria, el qual va ser enderrocat 
l’any 1613 (ens referim al mur UE 1033). Ara, després 
dels treballs d’investigació, sembla clar que aquest mur 
corresponia a la façana nord de la catedral egarenca, de 
la qual resten encara indicis de conservació a l’angle 
nord-oest del braç nord de l’església romànica de Santa 
Maria, i part de la seva prolongació cap a l’oest. 

3.2. Intervencions del pare Fèlix Torres i Amat 
(1818)

Amb el patrocini del terrassenc Joaquim Sagrera, 
mossèn Torres i Amat engega la primera tasca d’inves-
tigació arqueològica coneguda en el conjunt amb l’ob-
jectiu de localitzar una segona església sota l’edifici de 
Sant Miquel, ja que la memòria popular mantenia viva 
la creença de la seva existència. L’any 1818 s’iniciaren 
els treballs d’excavació del terra dins l’espai que delimi-
taven les vuit columnes centrals de l’església. La manca 
d’una descripció dels treballs no permet concretar el 
que van descobrir sota la pavimentació de rajoles del 
segle xvii ni, encara menys, afirmar l’existència del pa-
viment d’opus signinum com a la resta de l’església o 
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Figura 7. Inscripció pictòrica referent a les obres de restauració 
de Mn. Arnella a l’església de Santa Maria l’any 1612. 
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l’existència de restes o indicis d’altres elements. Tam-
bé, continuant amb els treballs dins l’església, es va 
descobrir l’antic accés a la cripta existent sota l’absis 
tapiat per mossèn Arnella al segle xvii.

3.3. Intervencions dels arquitectes Francisco 
de Paula del Villar Carmona i Lluís 
Muncunill (1895-1896)

L’any 1895 s’iniciaren les obres de reforma de l’es-
glésia de Sant Pere i el seu entorn més immediat, com 
les construccions afegides entre el braç sud i l’església 
de Sant Miquel, i que eren conegudes com les cases del 
campaner i del diaca (fig. 9). Els treballs comportaren 
l’enderroc d’aquelles estructures i elements que es con-
sideraven afegits a l’obra antiga, el qual va deixar lliure 
l’edifici romànic. També van permetre el descobriment 
d’altres elements anteriors conservats i reaprofitats per 
la construcció romànica, com el mateix absis trilobu-
lat. La manca d’una documentació descriptiva dels 
treballs en general, coneguts tan sols per l’existència 
de diverses notícies i descripcions de les troballes més 
significatives, així com la confusió en la reconstrucció 
estructural d’algunes zones, no ens han permès definir 
clarament una valoració arquitectònica del que es con-
servava en aquell moment de l’obra episcopal. Amb els 
treballs recents es va poder constatar també que Villar 
i Muncunill van actuar a l’estança nord, actualment 
destinada a sagristia, i on s’han conservat força indicis 
de l’obra antiga.

L’extracció del retaule barroc de l’altar major va 
permetre descobrir un antic retaule de pedra (fig. 10), 
el qual paredava l’absidiola central de l’absis trilobulat, 
i les restes d’un paviment de mosaic que es relacionava 
amb el retaule descobert. Per a la datació dels dos ele-
ments es van suggerir els segles ix i x. 

Figura 8. Iglesia de San Pedro de Tarrasa antes de la restauración, 
1895. Fotografia de Quimet Ventalló d’un dibuix al carbó de 
Josep Salla. Original de la fotografia: Arxiu Tobella de Terrassa. 
En primer terme es veuen les cases anomenades «de la vicaria». 

Figura 9. Les anomenades cases del campaner adossades a l’absis 
de Sant Pere. Fotografia de finals del segle xix. 

Pel que fa a l’enderroc de les cases del campaner 
i del diaca, que eren adossades al cantó del braç sud 
de Sant Pere i l’extrem est de Sant Miquel, la man-
ca d’informació descriptiva dels treballs no ens per-
met associar les restes conservades d’un arrencament 
d’obra a l’extrem nord-est de l’església de Sant Mi-
quel, original a l’edifici i relacionat amb un possible 
panteó funerari localitzat en aquest extrem del passa-
dís, i encara menys constatar si en aquell moment es 
conservaven i van ser aprofitades per les noves cons-
truccions modernes.

Figura 10. Retaule petri de l’església de Sant Pere. Detall de 
la part central amb la representació del tetramorf dels quatre 
evangelistes.
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3.4. Intervencions de Josep Puig i Cadafalch 
(1906-1933) 

L’interès per les esglésies de Sant Pere de Puig i Ca-
dafalch es va reflectir en la monografia publicada l’any 
1889,3 on va difondre internacionalment el conjunt, i 
això va engegar l’interès per dur-hi a terme nous tre-
balls de restauració i intervencions arqueològiques. 

El pensament que l’església de Sant Miquel era ori-
ginàriament un baptisteri va fer que Puig i Cadafalch 
realitzés una excavació a l’interior, entre les colum-
nes, com havia fet el pare Torres i Amat, per tal de 
localitzar la suposada piscina baptismal. Els dies 5-8 
de juliol de 1906 s’iniciaren els treballs d’excavació, i 
la seva primera intervenció arqueològica la va fer en 
el Conjunt de les Esglésies de Sant Pere. La troballa 
d’un fons gruixut de morter va ser suficient perquè 
Puig confirmés la funció de baptisteri de Sant Miquel, 
sense altres justificacions més clares (Puig i Cadafalch 
1936, 30). 

Els rebaixos de terres al voltant de l’església de Sant 
Miquel van permetre posar al descobert una estructura 
pavimentada que la circumdava, i que Puig i Cadafalch 
va considerar que podia estar relacionada amb una 
galeria porxada del mateix edifici (Puig i Cadafalch 
1927-31, 138). També es descobriren les pintures ori-
ginals de l’absis. L’any 1929 finalitzaren els treballs de 
restauració i reconstrucció interior de Sant Miquel.

El desmantellament del cementiri parroquial (fig. 
13 i 14), l’any 1917, després del període legal que dis-
posava la llei des de la data de l’últim enterrament en 
el cementiri de la parròquia de Sant Pere, va propiciar 
que s’engegués una excavació arqueològica en extensió 
sota la direcció del mateix Puig i Cadafalch, a partir 
de l’any 1918. Les tasques d’excavació van ser desen-
volupades pel Sr. Badrinas, possiblement pertanyent 
a la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.4 Els treballs van consistir a rebaixar 
els nivells de terra fins a la cota que es va considerar 
contemporània a les construccions actuals de les es-
glésies; en algunes zones es va rebaixar poc més d’1,50 
metres. Això va permetre el descobriment d’una sèrie 
d’estructures, a nivell de fonamentació, que es rela- 
cionaren amb les diferents construccions religioses de 
la seu episcopal d’Ègara. D’aquestes troballes destaca 
el descobriment de les restes de la que es va considerar 
primera basílica episcopal, pavimentada amb mosaic, i 
localitzada davant de l’església de Santa Maria.

Els treballs a l’interior de l’església de Santa Maria 
permeteren descobrir les pintures gòtiques (fig. 15) 
de l’absis que eren darrere el retaule barroc i distingir, 
també, sota elles unes altres d’originals i que van ser 
descobertes del tot l’any 1937 (Puig i Cadafalch 1915-
1920, 773). La intervenció va ser més de restauració i 
consolidació que d’excavació arqueològica, malgrat la 
incidència en el paviment de l’absis i, sobretot, amb la 

Figura 11. Planta de les tres esglé-
sies de Sant Pere, 1948. Atribuï- 
da a Josep Puig i Cadafalch, E: 
1/100, dibuix a tinta sobre vege-
tal. Dibuix propietat del Museu 
de Terrassa amb fitxa de registre 
MdT 9633. 

3. J. Puig i CadafalCh, «Notes arquitectòniques sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa». A Jocs Florals de Barcelona, Barcelona, 
1889.

4. A. Moro, «Recull de dades sobre intervencions arqueològiques i arquitectòniques de les esglésies de Sant Pere de Terrassa», mecano-
grafiat inèdit, Museu de Terrassa.
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Figura 12. Interior de Sant Miquel durant les obres de cons-
trucció de la piscina, 1929-1931. Fotografia de l’Arxiu SPA, 
Diputació de Barcelona.

Figura 13. Nínxols a l’interior del cementiri de Sant Pere i 
gronxadors, abans de 1917. Fotografia de Josep Roumens con-
servada a l’Arxiu Tobella de Terrassa. 

Figura 14. Santa Maria, canongia i nínxols, abans de 1917. 
Fotografia de Juandó Alegret, Arxiu SPA, Diputació de Bar- 
celona.

Figura 15. Detall de les pintures gòtiques localitzades al mur 
nord de l’església de Sant Pere. 
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construcció de murs correguts per reforçar els arcs dels 
creuers i l’arc toral, que va afectar irremeiablement tot 
indici de construcció anterior, com així ho hem pogut 
constatar en els treballs duts a terme recentment.

Els treballs a les teulades de l’absis de Santa Ma-
ria van permetre descobrir una coberta original amb 
diverses àmfores romanes, amb una datació entre els 
segles v i vii, utilitzades per a la seva construcció, i que 
fins fa poc temps han estat un argument de discòr-
dia per a la datació visigòtica o preromànica de l’absis 
d’aquesta església (Carbonell 1992, 11-16). 

També es va dur a terme l’enderroc de les edifica-
cions relacionades amb la canongia (fig. 16), del segle 
xii, i que coincidien en el seu traçat constructiu amb 
la ubicació de la nau sud de la catedral episcopal. La 
manca de documentació no ens permet saber, com 

Figura 16. Grup del Centre Excursionista de Catalunya a l’es-
cala de l’antiga canongia, any 1911. Fotografia propietat de 
l’Arxiu Tobella de Terrassa.

Figura 17. Planta de les excavacions sota el mosaic situat a la 
façana exterior de Santa Maria realitzades per Josep Puig i Ca-
dafalch.

Figura 18. Santa Maria i l’edifici de la canongia durant els 
treballs d’excavació arqueològica, any 1917. Fotografia: Arxiu 
Mas.

Figura 19. Dibuix del mosaic realitzat durant els treballs arque-
ològics de J. Puig i Cadafalch a l’exterior de l’església de Santa 
Maria.
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havia passat amb la façana nord de la catedral (iden-
tificada a la nostra excavació arqueològica com a UE 
1033, i enderrocada l’any 1613 per Joan Arnella), si 
es conservava la façana sud de la catedral, reaprofitada 
per a la construcció de la canongia, i de la qual s’ha 
conservat la fonamentació i un alçat per sobre el pavi-
ment de picadís. 

A l’estiu del 1932 s’aixecà el paviment de mosaic 
(fig. 17) de davant de Santa Maria per tal de restaurar-
lo. Aprofitant aquesta tasca, es va dur a terme l’exca-
vació arqueològica l’any 1933, treballs dels quals es va 
encarregar el Sr. Francesc Font, membre de la Secció 
Històrico-Arqueològica de l’IEC.5 La manca d’una es-
tratigrafia i, sobretot, de la descripció de les troballes 
no permeten avaluar les troballes arquitectòniques que 
va identificar Puig i Cadafalch com a fonaments d’una 
casa romana (fig. 18 i 19), restes de la basílica del mo-
saic, diverses tombes i basaments de columna d’una 
estructura basilical de tres naus anterior a la primera 

basílica episcopal (Casarramona, Ferran i Moro 1992, 
143), la qual cosa permet una diversitat d’hipòtesis 
sense constatació clara. De totes maneres, cal destacar 
la troballa de diverses monedes constantinianes que 
aporten una datació post quam al mosaic. 

Pel que fa a l’església parroquial de Sant Pere i 
per tal de confirmar que aquesta presentava un absis 
tricònquid similar al de la basílica de Parenzo, i una 
planta de tres naus, Puig i Cadafalch porta a terme 
una excavació en el lloc que presumiblement devia 
ocupar la façana sud d’aquesta església de tres naus. El 
resultat va correspondre a la troballa d’un mur frag-
mentat, reforçat amb contraforts i restes de paviment 
de picadís, que confirmava així l’existència d’una es-
glésia anterior. També, al sud de la façana romànica, a 
l’est de l’actual porta d’accés, es va localitzar i excavar 
un sepulcre en disposició nord-sud, en el qual desta-
cava un element de signinum al fons de la tomba, fent 
de coixí, per sostenir la testa i tres forats en la solera 

Figura 20. Capçalera de les tres esglésies des del torrent de Santa Maria, any 1929. Fotografia: Arxiu SPA, Diputació de Barcelona. 
Aquesta fotografia és la imatge que oferia el conjunt un cop acabats els treballs de J. Puig i Cadafalch.

5. Informació recollida a les actes de la Junta de Museus de Terrassa, 1920-1935; i S. Cardús, La ciutat i la Seu Episcopal d’Egara, Terrassa, 
1964, p. 32 i 33.
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per escórrer les aigües (Puig i Cadafalch 1927-1931, 
138-149).

Paral·lelament als treballs d’excavació arqueològica 
dins del recinte del Conjunt Monumental es va portar 
a terme una tasca de restauració, consolidació i em-
belliment de l’entorn, seguint les pautes marcades pel 
projecte d’urbanització de l’entorn de les esglésies de 
Sant Pere, redactat pel mateix Josep Puig i Cadafalch. 
L’esmentat projecte preveia, bàsicament, la revalorit-
zació del conjunt religiós mitjançant la seva integració 
urbana i paisatgística dins del marc del parc de Vall- 
paradís. Els treballs s’iniciaren amb la supressió de les 
construccions adossades que dificultaven la lectura 
dels edificis (nínxols, tombes, panteons i l’edifici de la 
canongia), així com la reparació i consolidació de murs 
i del mosaic de paviment de la que es considerava la 
primera basílica episcopal. 

3.5. Intervencions de Jeroni Martorell  
(1939-1951)

L’any 1939 es va nomenar Jeroni Martorell arqui-
tecte de la parròquia de Sant Pere perquè dirigís les 
obres de reparació, neteja i condicionament de l’esglé-
sia de Sant Pere (Castellano i Vilamala 1993, 22-24). 
Malgrat la redacció de diversos projectes urbanístics de 
l’entorn religiós, aquests treballs de condicionament se 
centraren en l’enjardinament del conjunt i la construc-
ció d’un mur de tanca que encerclava les esglésies, fu-
gint de les directrius inicials de Puig i Cadafalch per a 
la integració del parc de Vallparadís i les esglésies. Des-
prés de les excavacions arqueològiques dins de l’esglé-
sia de Santa Maria realitzades l’any 1947, l’interior de 
l’edifici va ser condicionat mostrant les troballes més 
rellevants i indicant a la nova pavimentació el traçat de 
la planta de la que fins ara es considera la primera ba-
sílica episcopal descoberta. Entre els anys 1950 i 1951 
es va celebrar la commemoració del xv centenari del 
Bisbat d’Ègara. Amb la mort de Jeroni Martorell les 
tasques finalitzaren. 

3.6. Excavacions arqueològiques d’Epifani 
de Fortuny i Josep de C. Serra-Ràfols 
a l’interior de l’església de Santa Maria 
(1947)

Les troballes realitzades per Puig i Cadafalch, fo-
namentalment relacionades amb les diferents super-
posicions basilicals de la seu episcopal d’Ègara, de-
terminaren la necessitat de prosseguir les campanyes 
arqueològiques al recinte de les esglésies de Sant Pere. 
Les obres d’adequació de l’església de Santa Maria, 
sobretot el canvi de la pavimentació, va fer possible 
la gestió de la Junta Municipal de Museus de Terrassa 

i el mateix Serra-Ràfols per dur a terme una excava-
ció arqueològica al seu interior (Castellano i Vilamala 
1993, 22-24). Les troballes van ser molt significati-
ves, sobretot per la localització de restes relacionades 
amb la suposada primera basílica episcopal, del segle 
v. Aquestes troballes correspongueren a la capçalera 
amb cambres funeràries relacionada amb el mosaic 
exterior i la troballa del baptisteri d’aquesta primera 
basílica, datable entorn de mitjan segle v, i que Puig 
i Cadafalch va considerar un edifici exempt. També 
cal destacar la troballa d’un fragment de mosaic poli-
crom amb dues figures de paons enfrontats i un gerro 
central, d’iconografia clarament cristiana relacionada 
amb la resurrecció. Sota d’aquest mosaic va aparèixer 
una sepultura de tègules disposades en caixa amb un 
aixovar datat a finals del segle iii o principis del se-
gle iv. Una desafortunada acció posterior va impedir a 
Serra observar clarament la relació estratigràfica i fun-
cional d’aquesta tomba amb el fragment de mosaic, és 
a dir, paviment o lauda d’enterrament. Després d’una 
extensa argumentació raonada, Serra es va inclinar a 
pensar en la possibilitat d’un paviment posterior a l’en-
terrament. 

Figura 21. Projecte de la reixa de la porta d’entrada al recinte de 
les esglésies, 1948. Dibuix a tinta de Jeroni Martorell i Terrats, 
E: 1/10. Original propietat del Museu de Terrassa amb fitxa de 
registre MdT 7812. 
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Figura 24. Piscina baptismal localitzada durant els treballs ar-
queològics realitzats a l’interior de Santa Maria per J. Serra-
Ràfols i Epifani de Fortuny. Fotografia extreta de la monografia 
realitzada pels citats estudiosos l’any 1949, làmina ix. 

Figura 25. Lauda sepulcral, amb motiu decoratiu de paons re-
alitzat amb mosaic, localitzada durant els treballs arqueològics 
realitzats a l’interior de Santa Maria per J. Serra-Ràfols i Epifani 
de Fortuny. Fotografia extreta de la monografia realitzada pels 
citats estudiosos l’any 1949, làmina iv.

Figura 22. Planta dels treballs arqueològics realitzats a l’interior de Santa Maria per J. Serra-Ràfols i Epifani de Fortuny. Planta extreta 
de la monografia realitzada pels citats estudiosos l’any 1949. 

Figura 23. Absis de la suposada primera catedral d’Ègara loca-
litzat durant els treballs arqueològics realitzats a l’interior de 
Santa Maria per J. Serra-Ràfols i Epifani de Fortuny. Fotografia 
extreta de la monografia realitzada pels citats estudiosos l’any 
1949, làmina i, figura 2. 
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3.7. Intervencions de Salvador Alavedra i Invers 
a l’exterior del conjunt (maig-juny 1959)

Amb motiu de les obres d’urbanització del carrer 
Major de Sant Pere, la plaça del Rector Homs i el car-
rer de la Rectoria, la Junta Municipal de Museus de 
Terrassa va considerar oportú aprofitar aquest moment 
per realitzar un seguiment arqueològic. Sota la direc-
ció de Salvador Alavedra es van iniciar els treballs ar-
queològics realitzant cales de sondeig que s’ampliaven 
segons els resultats obtinguts. D’aquesta intervenció 
es conserva el diari d’excavació,6 amb un dibuix de la 
situació de les troballes i un recull de fotografies. L’ac-
tuació arqueològica va afectar fonamentalment la zona 
propera a la vorera sud del recinte de les esglésies, la 
plaça del Rector Homs i el carrer de la Rectoria. Els 
resultats de l’actuació arqueològica van posar en evi-
dència que no tan sols l’interior del recinte actual del 
Conjunt de les Esglésies de Sant Pere conservava restes 
arqueològiques. Malgrat la manca d’una estratigrafia 
arqueològica clara, les diferents troballes permetien 
constatar una cronologia àmplia, des d’època ibèrica 
fins al període romànic.

3.8. Intervencions de Jordi Ambrós a les 
teulades de Sant Miquel, Sant Pere i 
Santa Maria (1975-1980)

Sota el patrocini del Ministeri de Cultura s’inicia-
ren, a partir de l’any 1975, tres campanyes d’interven-
ció a les teulades de les esglésies; la primera va ser la de 
Sant Pere, sota la direcció de l’arquitecte Jordi Ambrós. 
En aquesta església, a més dels treballs de les teulades 
de l’absis i a l’exterior d’aquest, es realitzaren treballs 

de repicat a l’interior de l’església i d’exploració darrere 
el mur del retaule petri de l’absis. Els resultats foren 
prou satisfactoris, ja que es va descobrir el paviment 
de picadís original, a un nivell inferior del mosaic con-
servat, descobert l’any 1898, i es va posar al descobert 
part de l’absidiola central de l’absis, el qual presentava 
un sòcol vermellós com la cripta de Sant Miquel i una 
decoració motllurada del propi paviment en la seva en-
trega a la paret (Ambrós 1980, 110-112).

L’any 1980 es procedeix a la restauració de les teula-
des de l’església de Santa Maria. Les obres van permetre 
observar la superposició de diverses etapes edificatòries 
clarament identificables, però sense poder determinar 
una data aproximada de construcció de les cobertes 
existents actualment. Les troballes més significatives 
es produïren en l’absis, on es va localitzar un mur de 
maçoneria sobre un aparell de llambordes petites com 
les construccions antigues, amb una cara arrebossada. 
Tal vegada, com apunta Ambrós, corresponia a un arc 
triomfal d’una edificació més antiga. Així mateix, es 
localitzaren les empremtes d’àmfores que va descobrir 
Puig i Cadafalch, i se’n va recuperar una altra.

Posteriorment es va procedir a la restauració de les 
cobertes de l’església de Sant Miquel. L’aixecament de 
les teulades de l’església permeté observar la conserva-
ció de diferents testimonis de la configuració original 
de les cobertes, més altes que les actuals i disposades 
a doble vessant. Es dedueix que el volum central és 
original i està construït amb un aparell del tipus opus 

Figura 26. Planta de les excavacions realitzades per Salvador 
Alavedra a l’exterior del Conjunt Monumental de les Esglésies 
de Sant Pere, concretament al carrer de la Rectoria. Juny de 
1959. Dibuix cedit per Salvador Alavedra.

6. Manuscrit inèdit, propietat de l’autor.
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Figura 27. Esquema de la distribució de les teulades de Santa 
Maria feta per l’arquitecte Jordi Ambrós. 



latericium, de clara pervivència de formes constructi-
ves d’època romana.

3.9. Excavacions arqueològiques d’Antonio 
Moro a l’entorn del conjunt  
(1982-1988)

Les fortes pluges de l’estiu de l’any 1982 permete-
ren posar al descobert un enterrament al carrer de la 
Rectoria, que no havia estat localitzat per S. Alavedra 
anys enrere. Aquesta sepultura era construïda amb pe-
dres i fragments de tègules que formaven una caixa i es 
va descobrir sense les lloses que molt probablement la 
devien cobrir. El cos, afectat per la construcció d’una 
sitja medieval i la mateixa erosió del terreny, presentava 
sota el cap uns fragments d’imbricats per tal d’aixecar-
lo. Com a aixovar, es va recollir una agulla de bronze 
amb cap que devia formar part del sudari, ja que es va 
trobar sobre el pit esquerre. 

No va ser, però, fins l’any 1987 que, amb motiu de 
la urbanització de l’esmentat carrer, es va dur a terme 
una intervenció en extensió del carrer de la Rectoria, 
exceptuant-ne les voreres. L’excavació va permetre ob-
servar que al nord del carrer, just en l’eixamplament 
d’aquest amb la plaça del Rector Homs, conservava 
un petit estrat arqueològic; la resta havia desaparegut. 
És per això que totes les troballes es conservaven en el 
sediment geològic. Les troballes del carrer de la Rec-
toria permeten avançar la següent seqüència històrica 
en funció de la datació dels nivells de rebliment de les 
estructures excavades:

– Fase iberoromana: Dues sitges, 150-50 aC. Cal 
destacar la troballa de dos fragments de ceràmica àtica, 
del tipus figures vermelles.

– Fase romana: Les troballes correspongueren a 
dues sitges de dolia, tres sitges, tres rebaixos rectangu-
lars i una canalització. Els nivells de rebliment abasten 
una cronologia entre el segle i aC i mitjan segle ii.

– Fase relacionada amb el conjunt episcopal: Loca-
lització d’un possible mur de tanca del recinte, davant 
l’actual façana sud de la rectoria, sense datació, i tro-
balla de restes de nou enterraments: sis en tègules, un 
de tègules i pedres, un de lloses i un de simple fossa. 
L’enterrament de lloses presentava una moneda del se-
gle iv entre el farciment de les pedres.

– Fase relacionada amb la sagrera de Santa Maria: 
Localització de dos grups de sitges reblertes al segle xii, 
tres sitges al nord del carrer i quatre al sud.

Amb motiu de la renovació dels serveis de l’aigua i 
de telèfon, l’any 1988, a la plaça del Rector Homs, es 
va portar a terme el seguiment de les rases que permeté 
observar, descobrir i confirmar els resultats de l’excava-
ció del carrer de la Rectoria. A la vorera est de la plaça, 
just al peu de la tanca del recinte actual, es descobriren 
un gran nombre d’enterraments, paral·lelament dispo-

sats d’oest a est, així com restes de murs i d’alguna sit-
ja. I, a la plaça, la rasa de telèfon va permetre observar 
diversos estrats d’època romana molt contaminats i el 
descobriment d’una sitja amb materials a l’entorn de 
mitjan segle v.

3.10. Actuacions del Pla director (1995-1997)

Dins les directrius que s’emmarquen en el «Pro-
jecte de desenvolupament cultural i integració urba-
na del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant 
Pere de Terrassa», del Pla director de les Esglésies de 
Sant Pere, redactat per l’Ajuntament de Terrassa i la 
Generalitat de Catalunya, amb la participació de la 
Diputació de Barcelona, el Bisbat de Terrassa i la par-
ròquia de Sant Pere, es van iniciar les tasques arque-
ològiques l’any 1995. D’aquesta tasca arqueològica 
inicial es desprèn que les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa conserven i són hereves d’un conjunt episco-

Figura 28. Planta de les excavacions d’Antonio Moro a l’exteri-
or del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere, con-
cretament al carrer de la Rectoria. Dibuix extret de la memòria 
de la intervenció arqueològica de l’any 1987. 

Figura 29. Excavacions d’Antonio Moro al carrer de la Rectoria. 
Fotografia: Antonio Moro García. 
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pal complex, entorn del qual s’han configurat sengles 
espais determinats, i que, a més a més, els resultats 
dels treballs han donat a conèixer una successió conti-
nuada de diverses fases d’ocupació des d’època ibèrica 
fins a l’actualitat.

La primera intervenció arqueològica de l’any 1995 
tenia com a objectiu principal l’intent de donar res-
posta als problemes d’interpretació de la capçalera de 
Santa Maria. Com observem a l’angle nord-est de la 
capçalera, concretament entre la capçalera i el creuer 
de l’església, existeix una superposició d’estructures i 
diferències de paraments que no s’expliquen des d’elles 
mateixes: la façana nord de l’absis s’adossa a un para-
ment, a manera de pilar, situat just a l’angle amb el 
creuer; de la mateixa manera, la façana est del creuer, 
refeta en època moderna, deixa veure les restes d’una 
volta lligada amb el dit pilar. A partir de les informa-
cions de Puig i Cadafalch i sobretot de Jordi Ambrós, 
els quals van restaurar les cobertes d’aquesta església, 
es plantejaven diversos problemes: en la volta de l’ab-
sis es van utilitzar àmfores datades tipològicament en 
els segles v-vii; Jordi Ambrós observa la presència de 
dos arcs, el de l’absis i el del cimbori; l’arc de l’absis 
sembla que podria tenir correspondència amb el pilar 
visible en l’angle exterior.

Els resultats d’aquesta primera campanya d’excava-
cions realitzades en aquesta zona exterior de la capçale-
ra de Santa Maria permeteren observar la conservació 
de restes de la fonamentació d’una capçalera més anti-
ga. D’aquesta capçalera només n’hem localitzat el mur 
que delimitaria a est i nord una probable nau lateral 
nord o transsepte, i una estructura de planta absidal o 
poligonal a l’est amb un contrafort exterior en la línia 
del seu eix. A partir del punt d’unió de l’absis amb 
l’angle nord-est del mur de la nau o transsepte, exis-
teix un complex d’estructures que interpretem com un 
contrafort i un mur de contenció, necessaris tots dos, 
atesa la situació topogràfica de l’església al vessant del 
marge del torrent. Aquestes restes estan construïdes 

sobre un nivell de terraplè, en tota la zona, que pot 
datar-se a partir del segle vi. D’altra banda, l’excavació 
al peu de la façana nord de l’absis de Santa Maria va 
permetre constatar que l’actual façana, a nivell de fo-
namentació, correspon a un afegit posterior, sense de-
terminar-se’n la datació. Aquest afegit amaga el que es 
pot interpretar com l’inici d’un absis major, de manera 
que a nivell de fonamentació es repeteix el mateix que 
es pot observar en la façana, el seu adossament. Així 
mateix, s’ha pogut constatar que el pilar de l’angle, 
abans esmentat, arrenca de la mateixa fonamentació 
d’aquesta nova capçalera. A l’efecte de fer més fàcil i 
entenedor el discurs, la referenciarem amb el nom de 
Santa Maria Antiga.

La següent campanya d’intervenció arqueològi-
ca, l’any 1996-97, va comportar la continuació dels 
treballs arqueològics anteriors, amb l’objectiu de re-
lacionar les estructures localitzades anteriorment amb 
l’església de Sant Miquel, i amb les estructures localit-
zades per Puig i Cadafalch, l’any 1918-20, a l’exteri-
or nord i oest de Santa Maria. Els resultats d’aquesta 
intervenció van permetre constatar les diferents fases 
constructives anteriors a la construcció de l’edifici ro-
mànic de Santa Maria. Les estructures localitzades en 
aquesta campanya, juntament amb les localitzades a 
la campanya anterior, permeten veure com les cons-
truccions episcopals mantenen la mateixa orientació 
d’est a oest i es perllonguen sota l’actual edifici de la 
rectoria. Les estructures localitzades eren, en bona 
part, conegudes a partir de les intervencions de Puig 
i Cadafalch.

Pel que fa a la relació de Santa Maria amb l’actual 
església de Sant Miquel, no hi vam poder constatar 
una relació estratigràfica a causa del rebaix realitzat per 
Puig i Cadafalch. Però sí que vam observar certs indi-
cis que permeten considerar llur relació. Sobretot en 
l’existència de fonaments de contraforts situats en el 
mur del corredor exterior de l’edifici de Sant Miquel 
que es corresponen, per una banda, amb els contra-
forts de l’actual façana de Sant Miquel i, per l’altra, 
amb sengles pilars oposats situats en el mur nord de 
l’edifici de la catedral, localitzats el 1995, la qual cosa 
dóna a entendre que el dit edifici i Sant Miquel amb el 
seu corredor van ser projectats alhora. Així mateix, s’ha 
constatat l’existència de restes de tombes a l’interior 
del corredor de Sant Miquel. Aquestes tombes foren 
construïdes en el mateix moment de la construcció de 
l’edifici i del seu corredor.

3.11. Actuacions en obres particulars a l’istme 
de Sant Pere (2000-2007)

El seguiment de les llicències d’obres particulars 
dins el context historicoarqueològic de l’entorn actual 
del Conjunt de les Esglésies de Sant Pere està supedi-

Figura 30. Actuacions del Pla director 1995-1997. Campanya 
1996-97. Excavació dels enterraments localitzats entre les es-
glésies de Sant Miquel i Santa Maria. 
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tat a la normativa local vigent que, mitjançant el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Històric-Arqui-
tectònic-Ambiental de Terrassa, considera l’istme de 
Sant Pere com a zona d’interès historicoarqueològic 
i urbanístic, amb la fitxa RA.15. D’aquesta manera, 
totes les llicències d’obres particulars han de ser prè-
viament notificades. Les troballes dutes a terme en 
les diferents actuacions en finques particulars, així 
com les notícies de troballes puntuals, han permès 
identificar i individualitzar dos tipus de troballes 
que, situades en un plànol urbà de l’esmentat istme, 
ens suggereixen diverses hipòtesis d’investigació. Per 
una banda, identifiquem les troballes relacionades 
amb l’ocupació d’època ibèrica –bàsicament sitges–, 
i d’època romana –restes d’un lacus de signinum, sit-
ges i retalls indeterminats o indicis d’un possible camí 
cap al torrent de Vallparadís, concretament al vessant 
sud-oest–,7 i, per altra banda, les troballes relaciona-
des amb una necròpoli possiblement fora del context 
d’edificacions principals que configuraven el conjunt 
episcopal egarenc.

Les restes d’aquesta necròpoli ocupen actualment la 
zona mitjana de l’istme, al nord del conjunt romànic, 
i, malgrat la falta de connexió entre elles, observem 
una diferenciació tipològica i cronològica dels enter-
raments que ens permet resseguir un ús de contempo-
raneïtat amb la tipologia de tombes dins el recinte del 
conjunt catedralici des del segle v fins al segle x, amb 
enterraments de tègules disposades a doble vessant i 
amb les tombes de planta antropomorfa. Però, també, 
aquestes tombes sense cap connexió espacial no ens 
permeten resseguir una possible evolució cronològica 
i tipològica del possible cementiri. D’aquesta manera, 
observem com a la banda est de l’istme de Sant Pere, 
les finques que donen al carrer de Josep Puig i Cada-
falch, de nord a sud, presenten la següent tipologia: la 
finca número 36, un enterrament de tègules disposa-
des a doble vessant; la finca número 42, dotze sepul-
tures antropomorfes, tres de fossa simple i tres sense 
determinar; i la finca número 56, nou enterraments de 
caixa d’obra, un de tègules disposades a doble vessant 
i dos de fossa simple (Gutiérrez 2006, 289-298). A la 
banda oposada, cap al vessant oest, també de nord a 
sud, la finca número 63, una tomba de tègules dispo-
sades a doble vessant; la finca número 49, una tomba 
de tègules disposades a doble vessant; i la finca número 
23, restes de quatre tombes antropomorfes.

Resulta interessant observar aquesta distribució ti-
pològica i, alhora, cronològica de les troballes funerà-
ries. Potser el més rellevant, a causa també de la seva 
incertesa cronològica –segle i al v–, són les sepultures 
de tègules a doble vessant que ocupen la zona més al 
nord. Cal considerar-les dins el context del conjunt 
episcopal o, per què no, del municipi d’Ègara?

Figura 31. Situació de les actuacions en obres particulars rea-
litzades a l’entorn del Conjunt Monumental de les Esglésies de 
Sant Pere.

Figura 32. Enterrament corresponent a les actuacions en obres 
particulars. Fotografia: Arqueociència, S.C.P.
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7. Diverses intervencions dutes a terme per l’Ajuntament de Terrassa, per les empreses d’arqueologia Arqueociència Serveis Culturals, 
S.L., de Manresa, i CODEX, de Tarragona, així com altres seguiments testimonials per particulars, sense un control arqueològic legal.



4.1. Historiografia

La configuració de la seu episcopal d’Ègara ha estat 
des de sempre motiu de discussió entre els diferents es-
tudiosos a causa de la seva peculiar creació. La primera 
referència a l’existència del Bisbat la tenim en la cor-
respondència que van mantenir el papa Hílar i Ascani, 
el bisbe metropolità de Tarragona, en relació amb el 
consentiment de l’elecció d’Irineu, bisbe d’Ègara, com 
a bisbe de Barcelona després de la mort del bisbe Nun-
dinari.8 Les referències als diferents bisbes de la seu 
egarenca les trobem en les actes dels concilis, que han 
estat recollides per J. Vives en la seva monografia Con-
cilios visigóticos e hispano-romanos. Malgrat aquestes 
notícies, res en sabem, de la seva desaparició, ja que el 
darrer bisbe d’Ègara, Joan, el trobem documentat l’any 
693 amb la seva assistència al Concili XVI de Toledo 
(Vives 1963, 19).

Tot i ja no constar com a seu episcopal després,9 les 
referències al seu passat en la documentació són cons-
tants; n’és una prova la mateixa acta de consagració de 
l’església de Santa Maria, on es deixa clar que la cons-
trucció romànica es fa sobre les restes de l’antiga cate-
dral d’Ègara «…iuxta ecclesiam parroechialem Sancti 
Petri, in loco eodem ub\i/ antiquitus Egarensis sedes 
erat construta…».10 La resta de referències les trobem 
en documents que fan menció de vendes o reparticions 
testamentàries que parlen de propietats que es troben 
al costat de les esglésies. Precisament un d’aquests do-
cuments ha permès atribuir com a restes de la capella 
de Sant Just i Sant Pastor unes restes d’enterraments 
que configuren un àmbit situat al sud de la construcció 
romànica, i que va ser destruït en construir-se l’antic 
claustre de Santa Maria.11

Els primers historiadors a parlar de la ciutat roma-
na d’Ègara i la seva seu episcopal són Bernat Boades, 
Ambrosio de Morales i el pare Francesc Diago. Bernat 
Boades, historiador i clergue català, escriu l’any 1420 el 
Llibre dels Feyts d.Armes de Catalunya, on fa referència 
a l’antiga ciutat d’Ègara i a la presència d’un bisbe: «E 
devets saber que Egara fo ciutat molt noble e molt an-
tiga, e que.n hac bisbe molts anys, tro la venguda dels 
sarraïns a Spanya en temps del rey Roderich…».12 Am-
brosio de Morales recull en la seva famosa obra Cróni-
ca General de España13 els concilis i les seus episcopals 
espanyoles, entre elles Ègara, i també la problemàtica 
dels bisbes de la Tarraconense amb el papa Hílar per 
l’afer del bisbe egarenc Irineu. Tot i aquesta primera 
menció, Ambrosio de Morales no sap on situar l’em-
plaçament de la seu episcopal. Uns anys després, l’any 
1603, F. Diago donava a conèixer la seva obra Histo-
ria de los victoriosíssimos antiguos Condes de Barcelona, 
que aporta l’acta de consagració de l’església de Sant 
Martí de Sorbet –situada a l’actual terme municipal de 
Viladecavalls–,14 cosa que li permet situar la ciutat i la 
seu episcopal d’Ègara.

El primer historiador terrassenc que planteja la 
problemàtica de la ciutat romana i la seva seu epis-
copal és mossèn Joan Arnella, del qual ja s’ha parlat 
en el capítol anterior. En el seu manuscrit Grandeses 
i antiguitat d’Egara-Terrassa, recuperat i publicat per 
Salvador Cardús (Arnella 1973), fa la primera història 
de l’antiga seu episcopal, i la relació de bisbes que en 
formaven part. Les obres de referència que mossèn Ar-
nella va consultar van ser les ja citades d’Ambrosio de 
Morales i fra Diago. 

L’any 1801 el pare Manuel Risco, en la seva obra 
España Sagrada,15 tracta novament de la problemàtica 

4. hISTÒRIA DE LA SEU EPISCOPAL D’èGARA

8. Cartes del papa Hílar recollides per Migne, Patrologia latina, vol. 58, col. 14-18. 
9. Entorn de l’any 778 es va copiar el famós manuscrit Escorial R.II.18, conegut com l’Ovetensis, conegut també com a llista Oreto, on 

hi ha una relació de les ciutats episcopals de la província celtibèrica.
10. El dia 2 de gener de 1112 el bisbe Ramon de Barcelona i canonges de la seva seu es reuneixen per consagrar l’església de Santa Maria 

vora l’església parroquial de Sant Pere. L’original d’aquesta acta es conserva a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, pergamí I-101.
11. Document del dia 1 de novembre de l’any 1101 en el qual Guisla, el seu fill Pere Gisbert i Gerbert Miró donen a Santa Maria de la 

seu d’Ègara unes cases («mansiones») situades al costat de la seu de Santa Maria d’Ègara. Extret de: P. Puig i ustrell [et al.], Diplomatari de 
Sant Pere i Santa Maria d’Ègara Terrassa, 958-1207, p. 326-328.

12. Cita extreta de les referències que en fa Salvador Cardús en la revisió comentada del manuscrit de Joan Arnella Grandeses i antiguitats 
d’Egara-Terrassa, publicada l’any 1973.

13. Aquest historiador nascut a la ciutat de Còrdova l’any 1513 escrigué entre els anys 1574 i 1577 la seva Crónica General de España, que 
és una continuació de la mateixa crònica escrita per Florián de Ocampo, cronista del rei Felip II. Els fragments més interessants, per nosaltres, 
estan recollits en el llibre xi, cap. xxii i xlix.

14. «…in predicto loco ecclesiam in honore Sancti Martini a predictus abitatoribus fundatam in episcopum Barchinonense, infra ter-
minos Sancti Petri Egarensis ecclesia…». P. Puig i ustrell [et al.], Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara Terrassa, 958-1207, p. 
317-319.

15. M. risCo i E. flores, España Sagrada, «tomo xlii que contiene las antigüedades civiles y eclesiásticas de las ciudades de Dertosa, 
Egara y Emporias con los documentos concernientes a los asuntos que se tratan». El tractat referent a Ègara és lxxix, cap. i-iii, p. 177-201.
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que s’havia originat entorn de l’emplaçament de la seu 
abans de l’aportació de F. Diago i fa una relació dels 
bisbes que van presidir-la. En aquesta obra també es fa 
ressò de la importància i peculiaritat de la seva creació: 
«El origen de la sede de Egara tiene un testimonio tan 
autentico que no puede haber obispado que tenga no-
tícia tan puntual de su principio» (Risco i Flores 1801, 
182). 

Com molt bé va recollir mossèn Josep M. Martí 
i Bonet en les actes del Simposi sobre les Esglésies de 
Sant Pere de Terrassa celebrat a la ciutat de Terrassa 
l’any 1991, i publicades l’any següent (Martí i Bonet 
1992, 61), molts han estat els historiadors que durant 
el segle xx han tractat de la problemàtica de la creació 
de la seu episcopal d’Ègara i les seves tres esglésies, on 
el debat s’ha centrat principalment en dos motius: per 
una banda, la segregació del bisbat de Barcelona, i, per 
l’altra, l’elecció de la ciutat d’Ègara com a seu d’aques-
ta nova diòcesi. 

4.2. Creació de la seu episcopal

Pels volts de l’any 450 el bisbe Nundinari de Bar-
celona segrega la seva diòcesi en dues parts: el litoral 
marítim per a la diòcesi de Barcelona i l’interior per 
a la nova diòcesi d’Ègara. La creació d’aquesta nova 
diòcesi es realitza, segons es desprèn de la lectura de 
les cartes del papa Hílar, amb el consentiment de tots 
els bisbes sufraganis de la diòcesi tarragonina i del seu 
metropolità Ascani.16 Irineu va ser, per designació de 
Nundinari, el primer bisbe d’aquesta nova diòcesi.17

El pare Risco, en el seu volum de la ja citada España 
Sagrada, afirma que la segregació es deu a la dificultat 
que tenia el bisbe de Barcelona de visitar tots els fidels 
regularment per la gran extensió territorial de la diò-
cesi: «…Este celoso Prelado [es refereix a Nundinari], 
anteponiendo la facilidad del pasto de sus fieles à la 
extensión de su autoridad y juridicción, y deseando 
conocer mejor a sus ovejas visitandolas personalmen-
te, sin el impedimento que se origina de la distancia 
de los pueblos en las Diòcesis demasiado dilatadas.» 
(Risco i Flores 1801, 182). Tal com assenyala Martí i 
Bonet (Martí i Bonet 1992, 64), l’explicació no resul-
ta convincent, ja que les diòcesis veïnes també tenien 
un territori molt ampli i, fent una lectura acurada de 
les cartes dels papes Hílar i Lleó i, apunta la hipòtesi 
que la segregació fos deguda a la importància que te-
nia Ègara com a municipi romà i per estar en la zona 
d’influència davant de les invasions bàrbares (Martí i 
Bonet 1992, 64). 

Tal com hem apuntat abans, Ègara té estatus de 
municipi, com així ho testimonia el pedestal dedicat 
a l’emperador Antoní, i que es troba encastat a l’obra 
romànica de Santa Maria. El gran nombre d’interven-
cions arqueològiques realitzades a la ciutat de Terrassa 
no han permès, fins ara, situar físicament aquest mu-
nicipi, però sí un important nombre d’establiments de 
caire rural –vil·les–, molts dels quals amb continuïtat 
durant l’antiguitat tardana i contemporanis al Bisbat. 
Això ha provocat un interessant debat entre els his-
toriadors, i molt més rellevant en el moment en què 
aquest municipi passa a tenir estatus de seu episcopal 
a mitjan segle v. La historiografia n’ha situat el nucli 
jurídic i administratiu sota les esglésies de Sant Pere 
de Terrassa, justificant d’aquesta manera la construcció 
del conjunt episcopal en aquell lloc. 

Alguns autors han plantejat la hipòtesi que la seu 
episcopal d’Ègara mantindria des de l’inici de la seva 
creació una dependència respecte de la de Barcelona. 
Segons aquests autors, el fet que Ègara aparegui ano-
menada «locus» i no «urbs» en les diferents referències 
documentals porta a pensar que la seu podria ser so-
lament el districte d’una altra que probablement seria 
Barcelona, i passaria a ser-ne una mena de sufragània, 
sense que quedin clares les seves condicions (Soler 
2003, 66). Altres autors (Mundó 1992; Prieto 1997) 
veuen en la no aparició del bisbe de Barcelona en la 
signatura de les actes del De fisco Barcinonensis i la sí 
presència del bisbe Sofroni d’Ègara (que segons la tesi 
de Mundó podria estar assumint també el Bisbat de 
Barcelona per malaltia del bisbe Ugnes de Barcelona) 
una dependència clara entre els dos bisbats, amb una 
subordinació del d’Ègara.

Els nostres treballs sobre el conjunt ens porten a 
defensar que la seu d’Ègara mai ha estat, durant la 
seva existència, una diòcesi de «segon ordre», i encara 
menys sufragània de la veïna Barcelona. La documen-
tació episcopal referent a la seu episcopal mai recull 
aquest fet, i els bisbes egarencs signen les actes dels 
concilis als quals assisteixen amb la mateixa condició i 
ordre que els altres. El terme locus no és prou rellevant 
per plantejar aquesta problemàtica. Per altra banda, la 
lectura entre línies del De fisco Barcinonensis no ens 
porta a pensar tampoc en aquesta subordinació. Per J. 
M. Martí i Bonet, Ègara tampoc serà una seu amb un 
bisbe coadjutor del de Barcelona, ja que des dels inicis 
el papa Hílar ordena a Irineu que torni a la seva eccle-
sia, d’on era bisbe (Martí i Bonet 1992, 64).

Pel que fa a l’àmbit territorial de la seu episcopal 
d’Ègara, no sembla existir cap polèmica rellevant i re-
sulta força coincident l’aportació dels diferents investi-

16. El metropolità havia d’administrar el consentiment i confirmar l’elecció d’un bisbe sufragani de la seva zona.
17. «…praesertium cum Ecclesia illius municipii [Ègara] inn qua autea [Irineu] fuerat orinatius, semper huius civitatis Ecclesiae fuisse 

diocesis [Barcelona] conset…», extret de la segona carta d’Hílar a Ascani, Patrologia latina, vol. 58, col. 17.
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gadors (Mundó 1992; Martí i Bonet 1992 i 2004; So-
ler 2003) pel que fa als seus límits, que serien el bisbat 
de Vic al nord, el de Girona a l’est i el de Barcelona a 
l’oest i el sud (fig. 33). 

4.3. Relació de bisbes

La relació de bisbes que han estat al capdavant de la 
diòcesi i que ara presentem s’ha elaborat en funció de 
les notícies que se’n tenen a partir de la documentació 
conservada; n’és la referència més clara la seva signa-
tura en les actes dels concilis recollides per J. Vives. 
La cronologia exacta de les funcions com a bisbe no la 
sabem amb certesa, i les dates que apareixen al costat 
del nom pertanyen a la primera i a la darrera notícia 
que se’n té. 

Irineu (v. 450 - d. 465) 
Abans de la seva mort, Nundinari elegeix Irineu, 

bisbe d’Ègara, com a successor seu al capdavant del 
Bisbat de Barcelona. Aquesta elecció va ser inicialment 
acceptada pels bisbes de la Tarraconense i el seu me-
tropolità Ascani, el qual en va demanar posteriorment 
la confirmació al papa Hílar en una carta. Pels volts de 
l’any 465 el bisbe de Barcelona mor i deixa la seva seu 
episcopal com a herència a Irineu, que ocupa llavors 
la seu egarenca, i marxa a fer-se càrrec de la diòcesi de 
Barcelona, com així volia Nundinari. 

En el sínode celebrat el dia 19 de novembre de l’any 
465 a l’església de Santa Maria la Major de Roma,18 
es va tractar de la problemàtica successòria d’ambdu-
es diòcesis com a resposta a les peticions d’Ascani de 
Tarragona. En la carta que Ascani envia a Hílar que-
da reflectit el respecte i la veneració que els bisbes de 
la Tarraconense tenien al Papa, i també les qualitats 

humanes que tenia Irineu. Però la resposta del papa 
Hílar al metropolità Ascani, amb data del 30 de de-
sembre del mateix any, va ser molt contundent: Irineu 
ha de tornar a la seu d’Ègara, sota l’advertència que 
si no ho fa se’l despullarà del seu rang de bisbe. Els 
motius que dóna el Papa són dos: per una banda, la 
il·legalitat de l’elecció d’Irineu, ja que no s’ajustava a 
les lleis eclesiàstiques sobre les ordenacions de bisbes, 
i, per altra banda, el fet que un bisbat no podia esde-
venir hereditari (Martí i Bonet 1992, 65-66). Irineu 
va tornar a la seva diòcesi. 

Nebridi (a. 516 - d. 527)
El segon bisbe que coneixem al capdavant de la 

diòcesi d’Ègara és Nebridi. Sant Isidor de Sevilla el 
menciona en la seva obra De viris illustribus, junt amb 
els seus tres germans també bisbes (i que també, com 
ell, seran santificats): Nebridi d’Ègara, Elpidi d’Osca, 
Justinià de València i Just d’Urgell. Ens parla que tots 
quatre van ser escriptors (Sotomayor 1979, 384). 

El primer concili on apareix la seva signatura cor-
respon al de Tarragona l’any 516, on firma en darrer 
lloc. Participa també en el Concili de Girona (any 
517) i el Concili de Toledo II (any 527), on juntament 
amb el seu germà Just d’Urgell s’especifica que hi arri-
ba amb retard. 

De Nebridi com a bisbe d’Ègara no se’n té més no-
tícia, però apareix un sant bisbe anomenat «Nebridius 
Barcinonensis» a les actes del Concili de Barcelona de 
l’any 540 que podria ser Nebridi d’Ègara o alguna altra 
persona (Martí i Bonet 2004, 329; Vives 1963, 53).

Taür (a. 546)
En tenim notícia en la signatura de les actes del 

Concili de Lleida de l’any 546 (Vives 1963, 60).

Sofroni (a. 589 - d. 592)
Assistí com a bisbe d’Ègara al Concili de Toledo iii 

de l’any 589, on el rei visigot Recared i la seva esposa 
la reina Bada es van convertir al catolicisme, que va 
passar a ser la religió oficial de l’Estat, que fins aquell 
moment havia estat l’arriana (Vives 1963, 137). Signa 
també l’acta del Concili de Saragossa de l’any 592, on 
apareix documentat el De fisco Barcinonensis, que regu-
lava la recaptació de l’impost reial a la Tarraconense, de 
la qual s’encarregaven els bisbes (Martí i Bonet 2004, 
330). La presència del bisbe d’Ègara signant aquest do-
cument deixa clara la importància de la diòcesi egaren-
ca en el conjunt de la Tarraconense.

Tigridi? (v. 589)
La menció d’aquest bisbe la trobem en el manuscrit 

de Joan Arnella (Arnella 1973, 85-86), on es diu que el 

Figura 33. Proposta dels límits de l’antiga seu episcopal d’Ègara. 
Publicada per J. M. Martí i Bonet en el seu llibre Barcelona i 
Ègara-Terrassa. 

18. Migne, Patrologia latina, vol. 58, col. 14-18.
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bisbe Tigridi va assistir al Concili de Narbona, segons 
ho recull de l’obra de Morales (Morales 1574-1577). 
La certesa d’aquesta adjudicació no queda del tot clara, 
ja que no se’n té cap altra referència.

Ilergi (a. 599 - d. 610)
Signa com a bisbe les actes del Concili de Barcelona 

ii celebrat l’any 599 (Vives 1963, 161). L’any 610 apa-
reix signant el document del rei Gundemar en el qual 
decretava l’obediència dels bisbes de la Cartaginense al 
metropolità de Toledo (Martí i Bonet 2004, 330). 

Concili d’Ègara (615)
El dia 13 de gener de l’any 615 es va celebrar a 

Ègara un concili amb la presència de catorze bisbes 
i presidit pel bisbe metropolità Eusebi. Les actes del 
concili no esmenten la procedència dels bisbes que hi 
participen, i s’ha d’identificar el bisbe d’Ègara amb al-
gun dels bisbes dels quals no s’ha pogut identificar la 
procedència: Rufinus, Ursus, Vicentius, Sinthasius i Ius-
tus. Cal destacar que no hi apareixen ni el bisbe Ilergi 
(any 610) ni el bisbe Eugeni (any 633) (Vives 1963, 
162).

Eugeni (a. 633)
Signa les actes del Concili de Toledo iv de l’any 

633, al qual van assistir seixanta-sis bisbes de la Gàl·lia 
i d’Hispània. En aquest concili es va reorganitzar la 
litúrgia de l’església visigòtica (Vives 1963, 224).

Vicenç (a. 653)
En el Concili viii de Toledo, de l’any 653, apa-

reix signant les actes l’arxipreste Serbandus en nom del 
bisbe Vicenç, que no hi va poder assistir: «Serbandus 
archipresbyter Vicenti episcopi ecclesiae Egarensis» 
(Vives 1963, 288).

Ilergi (a. 681)
L’única notícia que tenim d’aquest bisbe és que sig-

na les actes del Concili xii de Toledo de l’any 681 
(Vives 1963, 406).

Joan (a. 683 - d. 693)
És el darrer bisbe que coneixem de la diòcesi d’Èga-

ra. L’any 683 el seu prevere Gracià signa en nom seu les 
actes del Concili XIII de Toledo: «Gratianus presbyter 
Iohannis Egarensis episcopi similiter» (Vives 1963, 
433). Assistí al Concili xv de Toledo celebrat l’any 
688 (Vives 1963, 473) i al Concili xvi de Toledo ce-
lebrat l’any 693 (Vives 1963, 519).

4.4. Desaparició de la seu episcopal

La continuïtat de les seus episcopals sota el domini 
musulmà sembla tenir més consistència actualment. 
Recordem que la metropolitana de Tarragona va deixar 
de funcionar l’any 720, i la seu d’Urgell ho fa entorn de 
l’any 731. Sembla que aquests casos responien a fets 
puntuals i que la realitat n’era una altra. Sembla clar 
que els musulmans s’aprofitaren de les estructures or-
ganitzatives de l’Església amb l’objectiu de recaptar els 
impostos, com fins llavors havien fet les seus episco-
pals. Tot i així, és cert que el desconeixement és ge-
neral, però també resulta evident que els cristians no 
van desaparèixer i que aquests necessitaven els bisbes, 
ja que eren els únics que podien consagrar l’oli sant de 
la unció dels batejats (Soler 2003, 77). En el nostre 
cas, les excavacions arqueològiques no han donat cap 
tipus de testimoni de cap fet bèl·lic, destrucció o arra-
sament. Ben al contrari, el desenvolupament de l’acti-
vitat religiosa no sembla que s’hagués aturat, ja que la 
necròpoli continuava en ús.

Després de la presa de Barcelona, l’any 801, per part 
dels francs, l’estabilitat del país va permetre que l’any 
810 les seus episcopals fossin restablertes, amb certes 
reticències (Soler 2003, 80-81) a excepció d’Empúries 
i Ègara. El fet que Ègara no recuperés la seva titulari-
tat possiblement s’hauria de pensar que es degué a la 
revalorització de la ciutat de Barcelona com a capital i 
centralitzadora del poder i el control territorial. Hem 
de pensar que l’antiga seu egarenca continuaria desen-
volupant la seva activitat religiosa com a parròquia i 
que un prevere substituiria el bisbe. Malgrat tot, cal-
dria revisar l’efectivitat d’aquest canvi en el nostre cas 
particular, ja que la protesta del bisbe franc de Barce-
lona, Frodoí, al Papa, l’any 874, pot evidenciar que la 
situació no estava del tot solucionada a partir de l’any 
810. En aquest cas, la protesta del bisbe Frodoí es fo-
namenta en el fet que el prevere d’Ègara, Baió, interfe-
reix en les tasques pròpies de la diòcesi de Barcelona, la 
qual havia recuperat oficialment els límits territorials 
anteriors a la creació del Bisbat d’Ègara.

El conjunt religiós egarenc no sembla presentar un 
canvi important quant a construccions ni transforma-
cions dels seus edificis. Això sí, només detectem un 
canvi en l’ús dels espais oberts del conjunt, entorn de 
la parròquia de Sant Pere i l’església de Sant Miquel. 
Fins ara, només la zona sud de Sant Pere era ocupada 
per tombes, però ara tot l’espai obert serà transformat 
en cementiri, amb les tombes característiques d’aquest 
període, les tombes de fossa antropomorfa.
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La situació privilegiada de domini de l’istme de 
Sant Pere vers la confluència i configuració del torrent 
de Vallparadís, amb una riquesa d’aigua, vegetació i 
fauna importants, possibilitaria una ocupació estable 
i estratègica des d’època antiga. Fins ara, els primers 
indicis d’ocupació humana constatada en el lloc, però 
sense descartar una ocupació anterior, encara que de 
forma puntual, ens remunten al Neolític final –Grup 
de Veraza. També, una troballa aïllada i fora de con-
text, ens podria testimoniar un assentament entorn del 
Bronze final. Per tant, no resulta agosarat afirmar que 
l’istme de Sant Pere ha estat un lloc important d’ocu-
pació humana des de sempre. Però la primera cons-
tatació de la presència estable i continuada a l’istme 
correspon a les restes conservades del que identifiquem 
com un possible poblat d’època ibèrica que durant el 
segle ii abans de la nostra era es romanitzaria i que, 
amb les reformes de Vespasià, adquiriria la municipali-
tat romana, municipium flavium Egara. La possible de-
cadència i desaparició definitiva de l’estructura urbana 
del municipi permetria la configuració d’un conjunt 
religiós cristià a partir de mitjan segle iv.

5.1. Època prehistòrica

Els treballs d’excavació a l’interior de la rectoria de 
la parròquia de Sant Pere van propiciar el descobri-
ment de les restes d’un vas de ceràmica del Neolític 
final, més concretament de l’estil de Veraza, amb una 
datació entorn del tercer mil·lenni abans de la nostra 
era. La peça es trobava en el lloc, semienterrada, en 
una fossa excavada al subsòl geològic per tal d’encabir-
la-hi. La construcció de la catedral egarenca va propi-
ciar l’escapçament de la peça i, sobretot, la destrucció 
del context estratigràfic i de la possible relació amb un 
assentament neolític. De totes maneres, la seva contex-
tualització històrica amb el lloc sembla clara. 

No és aquest el mateix cas de la troballa aïllada d’un 
fragment de ceràmica del Bronze final, amb cordons 
aplicats i decorats amb impressions digitals. Aquest 
fragment es va recollir en els nivells de terraplenament 
que provenien de la mateixa excavació de Josep Puig i 
Cadafalch. 

5.2. Època ibèrica

Cal recordar que el geògraf alexandrí Claudi Ptole-
meu (90-169 aC) menciona en la seva Geographia dos 
poblats (oppidum) que coincideixen geogràficament 
amb les actuals poblacions de Terrassa i Rubí, i que, 

així mateix, hi tenen una similitud toponímica: Egosa, 
Ègara-Terrassa (Puig 1988) i Rubricata, Rubí (Marge-
nat 1984). El testimoni d’època ibèrica en l’istme de 
Sant Pere es contextualitzava en les troballes de materi-
al ceràmic de Puig i Cadafalch (1918-1920). Posterior-
ment, amb els treballs de S. Alavedra (1959) i A. Moro 
(1987) es va poder constatar la presència d’estructures 
–sitges– relacionades amb un possible assentament 
d’època ibèrica, des del segle iv abans de la nostra era. 
Però no serà fins a la campanya de 1997 quan el des-
cobriment de noves estructures –sitges, fogars i forns 
de combustió– permetin afirmar del tot la presència 
d’un poblat ibèric a l’istme de Sant Pere. Malgrat tot, 
les seves restes ens han arribat arrasades i mal conserva-
des per culpa de les construccions posteriors; però se’n 
conserven moltes estructures construïdes en el subsòl 
geològic –sitges–, murs que configuren certs àmbits 
d’habitatge i alguns estrats de terraplenament general. 
Cal destacar una d’aquestes sitges, que va aparèixer 
amb un revestiment interior de tovots. 

Pel que fa a les restes relacionades clarament amb 
estructures d’habitatge, hem de ressaltar una única es-
tança (UE 12593, 12589 i 12527) (fig. 35) amb un 
fogar central i pavimentat amb terra batuda a la zona 
sud del jaciment, les restes d’un gran retall (UE 12258) 
(fig. 36) amb estructures associades (UE 12257), murs 
aïllats localitzats davant de Sant Miquel (UE 71489 i 
71533) (fig. 37), i les restes d’una fossa fundacional, 
amb restes d’un be. Així mateix, altres elements com 
fogars i forats de pal ens permeten confirmar aques-
ta presència de poblat. També cal remarcar la troballa 
de restes d’estructures que es relacionen amb el treball 
de la metal·lúrgia del ferro, com han estat quatre forns 
d’enriquiment del ferro. Totes aquestes troballes no 
presenten una contemporaneïtat cronològica a causa de 
l’afectació posterior de les construccions cristianes.

El material ceràmic d’aquest període, abundant i 
quasi exclusiu en els nivells d’inutilització de les sitges, 
és molt ampli. Aquest fet, junt amb les troballes aïlla-
des de les campanyes anteriors dins el recinte de les es-
glésies, les troballes al carrer de la Rectoria (anys 1959 
i 1987) i els nivells de rebliment conservats, permeten 
suggerir una ocupació continuada en aquest extrem de 
l’istme de Sant Pere, entorn del segle iv abans de la 
nostra era, fins als inicis de la romanització.

Entre el material ceràmic recuperat cal destacar la 
presència de diversos fragments de ceràmica d’importa-
ció grega, coneguda com a «àtica de figures vermelles», 
una àmfora sencera apareguda en el reompliment d’una 
sitja (UE 12244) (fig. 38) i l’aparició d’un fragment de 
ceràmica campaniana, tipus B, amb un grafit incís ono-
màstic de grafia ibèrica: TALSKUBILOS (fig. 39).

5. ExCAvACIONS ARqUEOLÒGIqUES AL CONJUNT EPISCOPAL. 
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Figura 34. Planta general de les restes d’època ibèrica localitzades al Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa. 

Figura 35. Restes d’estructures d’habitacions (UE 12593, 
12598 i 12527) localitzades a la zona sud del conjunt. 

Figura 36. Gran retall (UE 12258) localitzat a la zona sud del 
jaciment.
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5.3. Època romana

El possible poblat ibèric seria romanitzat entorn 
del segle ii abans de la nostra era, conservant el seu 
topònim indígena d’Ègara, com ho testimonia la in-
utilització d’algunes de les sitges localitzades a l’istme. 
Durant la campanya arqueològica dels anys 1996-97 
es van localitzar tretze sitges i cinc forats de dolia re-
blerts durant el canvi d’era que probablement són el 
testimoni del pas al món romà i la constatació d’un 
establiment de caire rural a la zona (fig. 41). 

En temps de Vespasià (69-79) va adquirir la mu-
nicipalitat, municipium flavium Egara. Testimonis 
d’aquest estatus es conserven reutilitzats com a ma-
terial d’obra romànica de l’església de Santa Maria, 
entre d’altres, dos pedestals honorífics, amb una da-
tació entorn de l’any 140 (Fabre, Mayer i Rodà 1981, 
20). A banda d’aquestes troballes esmentades i d’altres 
exemples epigràfics de caràcter urbà, res no indica la 
presència d’estructures que es relacionin amb el muni-
cipi flavi d’Ègara, la ubicació del qual hom l’ha consi-
derat sota l’actual Conjunt de les Esglésies de Sant Pere 
de Terrassa. Com les estructures del període anterior, 
també les construccions posteriors destruïren part de 
les restes d’època romana, i només aquelles que foren 
reaprofitades per a la construcció del conjunt episcopal 
s’han conservat. Recordem que fins a la nostra inter-
venció les úniques estructures que semblaven configu-
rar àmbits les va localitzar Josep Puig i Cadafalch, sota 
el paviment de mosaic que es troba davant de Santa 
Maria, l’any 1934, i que ell mateix va atribuir a les res-
tes d’una casa romana –sense determinar una atribució 
rural o urbanística. L’estudi realitzat al plànol a l’hora 
de poder identificar aquestes possibles restes romanes 
no ha permès diferenciar clarament les restes identifi-
cades per ell, però sí que ha permès identificar algunes 
restes com a elements d’èpoques posteriors. 

5.3.1. Restes de caràcter industrial

A part de les estructures d’habitació localitzades al 
sud, a la zona de les antigues hortes, les restes localit-
zades d’època romana pertanyen, tal com succeïa amb 
les restes dels períodes anteriors, a estructures conser-
vades al subsòl geològic –sitges, pou (fig. 42), dipò-
sits, forn (fig. 43)– arran de la destrucció provocada 
per la construcció episcopal en les restes estructurals. 
D’entre totes aquestes restes cal destacar un impor-
tant conjunt de sitges, tres petits dipòsits, dos pous i 
diverses sitges de dolium. 

Darrere l’absis de Sant Pere es va localitzar una zona 
relacionada amb un complex industrial indeterminat 
gràcies a la troballa de retalls, forats de pal, cubetes, 
un pou, un forn i diverses estructures de tancament. 
El rebliment del pou va permetre recuperar un impor-
tant nombre de material amfòric, així com elements 

Figura 37. Restes de murs (UE 71489 i 71533) localitzats da-
vant de l’església de Sant Miquel. En la imatge podem veure 
com els murs són trencats amb posterioritat pels enterraments 
de les fases preepiscopal i episcopal. 

Figura 38. Àmfora ibèrica localitzada a l’interior del reompli-
ment d’una sitja (12244). 

Figura 39. Detall de la inscripció TALSKUBILOS en un frag-
ment de ceràmica campaniana localitzada durant els treballs 
arqueològics de la campanya 1996-97. Fotografia: Museu de 
Terrassa. 
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destinats a la calefacció de les estructures d’habitatge 
(fig. 44 i 45). 

S’han localitzat dos dipòsits pràcticament sencers, 
un a la zona de les hortes (UE 12195) (fig. 46 i 47) 
afectat per la construcció del tancament modern de 
les esglésies, i un altre sota el corredor funerari de Sant 
Miquel (UE 71386) (fig. 48 i 49). 

La recuperació de materials ceràmics o elements 
associats als nivells d’inutilització de les sitges ha estat 

important. Cal destacar la troballa, en nivells d’inuti-
lització del segle xi-xii, d’un fris decorat sobre pedra 
de Montjuïc, de motius vegetals (fig. 52, 53 i 54), 
i una altra pedra on es dibuixa en relleu molt mar-
cat un rostre masculí en perfil (fig. 50 i 51). Sembla 
que aquestes dues peces, reaprofitades com a premsa 
d’oli o de vi, podrien formar part d’una mateixa cons-
trucció, potser monument funerari, amb una datació 
augustal. 

Figura 40. Planta general de les restes d’època romana localitzades al Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa. 
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Figura 41. Sitja (UE 5061) d’època romana. A la part superior 
del reompliment s’observen les restes d’un enterrament amb 
caixa de tegulae de la fase preepiscopal que és trencat amb pos-
terioritat pel corredor de l’església funerària (UE 7044) de la 
fase episcopal (mitjan segle v). 

Figura 42. Pou (UE 7704) d’època romana localitzat darrere 
l’absis de Sant Pere.

Figura 43. Petit forn (UE 71310 ) de ceràmica localitzat al nord 
del conjunt i afectat amb posterioritat per la construcció del 
corredor de l’església funerària (UE 7044) de fase episcopal 
(mitjan segle v). 

Figura 44. Planta general de les restes de caràcter industrial lo-
calitzades entre els absis de Sant Pere i Sant Miquel. 

Figura 45. Petit gerro de bronze localitzat durant les excavacions 
arqueològiques als números 10-12 del carrer de la Rectoria.
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Figura 46. Lacus d’època romana (UE 12195 i 12196). 

Figura 47. Planta del lacus (UE 12195 i 12196) d’època romana 
localitzat al marge sud-est del conjunt i trencat per la tanca 
d’època moderna.

Figura 48. Lacus (UE 71386) d’època romana localitzat a 
l’interior del corredor de l’església funerària de mitjan segle v.

Figura 49. Planta i secció del lacus (UE 71386) d’època roma-
na localitzat a l’interior del corredor de l’església funerària de 
mitjan segle v. 

Figura 50. Anvers d’una part d’un relleu d’època romana lo-
calitzat en el reompliment d’una sitja d’època medieval (UE 
101056). 
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Figura 51. Revers del relleu de la figura 50 d’època romana. Els 
forats corresponen al reaprofitament de la pedra com a element 
d’una premsa en època medieval. 

Figura 52. Fris decorat amb motiu floral que formava part d’un 
conjunt juntament amb els relleus de les figures 50 i 54. Va ser 
reaprofitat com a element d’una premsa i localitzat en el reom-
pliment d’una sitja d’època medieval.

Figura 53. Revers del fris de la figura 52. Presenta elements del 
seu ús com a premsa en època medieval. 

Figura 54. Fris decorat amb motiu floral usat com a material 
constructiu per a la construcció de la porta de l’església romà-
nica de Santa Maria. 
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5.3.2. habitacions

Al sud de l’esperó van localitzar-se una sèrie d’es-
tructures que, malgrat no haver-se pogut excavar i amb  
una intervenció destinada tan sols a la seva documen-
tació i delimitació, han permès reconstruir una sèrie 
d’habitacions que posteriorment seran reaprofitades 
com a zona residencial del bisbe d’Ègara. Aquestes ha-
bitacions sembla que formen part d’una domus d’èpo-
ca romana indeterminada integrada en una zona re-
sidencial a partir de la qual s’articularà amb diverses 
transformacions el futur complex cristià.

Aquestes habitacions estan formades per dos àmbits 
clarament diferenciats. Un primer àmbit està integrat 
per les UE 8708, 8969 i 81068, formant una habitació 
quadrada que després serà transformada, en època epis-
copal, en un gran atri amb lacus central (fig. 56 i 57).

El segon àmbit no presenta una planta tan ben con-
servada com el primer, ja que estarà afectat per la cons-
trucció del claustre d’època romànica, però forma un 
gran espai de planta rectangular (UE 12792 i 12803). 
Sembla que aquesta estructura s’ha de relacionar amb 
una de localitzada a la part central (UE 12158), també 
de planta rectangular. Associada a aquesta construcció 
trobem un tercer espai, també de planta rectangular, 
adossat al sud, i que sembla formar part d’una remode-

lació d’aquesta zona (UE 12158). Dins d’aquest àmbit 
també s’han localitzat les restes d’un dipòsit de peti-
tes dimensions que funcionaria amb l’estructura (UE 
12563) (fig. 62). 

Al nord de l’estructura trobem les restes d’una cana-
lització (UE 12787) (fig. 63) que transcorre paral·lela 
al mur nord exterior de la construcció i que després fa 
un gir cap a l’àmbit descrit anteriorment. La manca 
d’una excavació en aquesta zona no permet precisar 
amb exactitud la cronologia d’aquesta canalització i 
afirmar si es tracta d’una construcció feta en el mo-
ment de construcció del mur o amb posterioritat, en 
el moment de construcció del lacus de l’àmbit anterior 
en època episcopal. 

Davant del Conjunt de les Esglésies, en una parcel-
la ocupada actualment pels serveis parroquials –ubi-
cats al carrer de la Rectoria, números 10-12–, van do-
cumentar-se una sèrie d’estructures en direcció est-oest 
amb uns nivells de reompliment associats a l’època ro-
mana i la construcció dels quals afecta les sitges d’èpo-
ca ibèrica (UE 9035, 9071, 9073 i 9086).

A banda d’aquestes restes estructurals s’han con-
servat restes aïllades d’habitacions sense cap tipus de 
connexió i sense poder definir la seva funció a la zona 
est del conjunt, i que quedaran afectades per les cons-
truccions episcopals (UE 2026, 2067 i 2068).

Figura 55. Planta general de les estructures d’època romana localitzades a la zona sud del conjunt. 
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Figura 56. Mur (UE 81068) que forma part de les estructures 
relacionades amb la zona de residència en època romana. 

Figura 57. Mur UE 81068.

Figura 58. Construccions romanes localitzades a les antigues hortes.
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Figura 59. Dipòsit UE 12563 d’època romana. 

Figura 60. Estructures UE 12792, 12563 i 12787 d’època ro-
mana.

Figura 61. Estructures UE 12792, 12563 i 12787 d’època ro-
mana.

Figura 62. Estructures UE 12792, 12563 i 12787 d’època ro-
mana.
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Figura 63. Canalització UE 12787 d’època romana.

Figura 64. Planta general de les restes de murs (UE 9086, 9035, 
9071 i 9073) i de sitges (UE 9047 i 9060) d’època romana 
localitzades al carrer de la Rectoria, números 10-12. 

Figura 65. Vista general de les restes de murs (UE 9086, 9035, 9071 i 9073) i de sitges (UE 9047 i 9060) d’època romana localitzades 
al carrer de la Rectoria, números 10-12. 
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Figura 66. Restes d’habitacions (UE 1089, 2066, 2067 i 2068) 
d’època romana localitzades a la campanya d’intervencions ar-
queològiques de l’any 1995 darrere de l’absis de Santa Maria. 
Els murs estan trencats per la construcció de la catedral de mit-
jan segle v. 

Figura 67. Planta de les restes d’habitacions (UE 1089, 2066, 2067 i 2068) d’època romana localitzades a la campanya d’intervenci-
ons arqueològiques de l’any 1995. Els murs estan trencats per la construcció de la catedral de mitjan segle v. 
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La creació a mitjan segle v de la seu episcopal d’Èga-
ra comporta una transformació important a la zona 
per tal d’adequar les estructures als nous usos lligats 
amb la funció episcopal: la construcció d’una catedral, 
i d’edificis d’ús religiós, residencial i administratiu lli-
gats a la vida episcopal.

Arqueològicament, però, documentem un impor-
tant conjunt religiós anterior a la designació episcopal 
al segle v, amb la construcció d’una sèrie d’espais amb 
unes funcions litúrgiques molt concretes: església, bap-
tisme i culte als morts –cambres funeràries. La cons-
trucció d’aquestes estructures documentades a partir 
del segle iv comportarà la inutilització i arrasament de 
part de les estructures anteriors d’època romana, i una 
nova configuració lligada amb el món religiós que can-
via la funció de possible centre administratiu romà.

Documentem una primera fase a mitjan segle iv que 
inicia la construcció d’estructures relacionades amb el 
món cristià a la zona est de l’esperó (fase preepiscopal 
i) i a la qual s’hi van afegint una sèrie d’estructures que 
es van reformant fins a arribar a la designació episcopal 
i que hem documentat com a fases preepiscopals ii a 
v. S’ha de dir que aquestes fases se succeeixen durant 
pràcticament cent anys i que són testimoni d’una gran 
evolució que culminarà amb la tasca constructiva a la 
zona a mitjan segle v. El material arqueològic recu-
perat és escàs i es redueix a fragments ceràmics, i a la 
presència de dos petits tresorets monetaris localitzats 
en amortitzacions de canalitzacions. La periodització 
de l’evolució i transformació dels espais que presentem 
és el fruit d’un important i llarg treball de recerca estra-
tigràfica i de lectura dels paraments, que és el que re-
alment ha permès fer la seqüència evolutiva d’aquests 
primers anys. 

La lectura estratigràfica també ha permès plantejar 
quin serà realment el primer conjunt episcopal, que, 
tot i iniciar-se amb Irineu a mitjan segle v, i que nos- 
altres presentem com a fase episcopal i, sabem que es 
construeix en un període llarg de temps que creiem 
que culminarà al segle vi, i que també presentarà re-
modelacions i replantejaments durant la seva execució. 
Testimoni d’això és el canvi que sembla que es pro-
dueix en el mode d’enterrament, passant de caixa de 
tègules a caixa d’obra.

6.1. Fase preepiscopal i (mitjan segle iv)

6.1.1. Descripció de les restes estructurals

A mitjan segle iv es documenta un terraplenament 
important entre les actuals esglésies de Sant Miquel 

i Santa Maria, que afecta les restes de construccions 
d’època romana que hi havia. Aquest terraplenament 
va acompanyat de la construcció d’una sèrie d’estruc-
tures conservades a nivell de fonamentació que confi-
guren espais rectangulars amb enterraments associats 
que ens porten a pensar en cambres funeràries (UE 
1087, 2070, 1088, 1089, 2006, 2067 i 2068). Bona 
part d’aquestes restes es van localitzar durant les cam-
panyes d’excavació realitzades al conjunt entre els anys 
1995 i 1997, i se’n desconeix el límit est, ja que són 
tallades pel mur de contenció de la catedral, i el límit 
nord, també afectat per construccions posteriors. To-
tes les fonamentacions estan construïdes amb pedres 
de mida mitjana sense lligar i se’n conserven un pa-
rell de filades; l’amplada mitjana de totes elles oscil·la 
entre els 50 i 60 centímetres. La fonamentació UE 
1087 és la més ben conservada, amb uns 8 metres de 
llargada en direcció est-oest. Paral·lelament a ella tro-
bem les UE 1089 i 2006, que configuren així espais 
d’aproximadament 2 metres d’amplada. El tancament 
oest d’aquests àmbits correspon a les restes dels murs 
UE 1087 i 2070, al qual s’adossen les altres estructu-
res. Al cantó est trobem un altre mur (UE 1089) amb 
una direcció nord-sud i al qual s’adossa la UE 1088. 
Aquest mur va ser aprofitat amb posterioritat per a les 
construccions episcopals. 

L’eix principal de tot aquest conjunt el trobem en 
les restes de la fonamentació d’un gran mur en sentit 
est-oest i del qual s’han conservat tres trams formats 
per les UE 4047, 4052 i 4325. La llargada total con-
servada d’aquest gran mur és de 30,5 metres. No co-
neixem quina és la seva amplada, ja que a sobre, en 
part, i seguint la mateixa orientació, s’hi va construir el 
mur nord de la catedral de tres naus. La tècnica cons-
tructiva, com les restes anteriors, també és de pedres 
de mida mitjana sense lligar. Desconeixem quin és el 
final dels seus dos extrems est i oest, ja que es troben 
afectades per les edificacions posteriors: a l’extrem est, 
l’església romànica de Santa Maria, i a l’extrem oest, 
l’edifici modern de l’antiga rectoria.  

6.1.2. Enterraments

Relacionats amb aquests àmbits localitzem tres en-
terraments (UF 7, UF 17 i UF 55), orientats mirant 
cap a l’est, de fossa rectangular amb caixa i coberta 
de tègules disposades a doble vessant. L’estat d’arrasa-
ment general d’aquests àmbits no permet discernir el 
tipus de coberta superior de la fossa. La tomba UF 55 
és l’única que ens ha arribat completa, i pertany a un 
individu de sexe femení, d’uns 30 a 35 anys (Jordana 
2007).

6. LA SEU EPISCOPAL D’èGARA. ANàLISI I DESCRIPCIÓ  
DE LES RESTES ARqUITECTÒNIqUES
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Figura 68. Planta general de les estructures preepiscopals i episcopals localitzades al Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant 
Pere de Terrassa. 
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Figura 69. Planta general de les restes de la fase preepiscopal i (mitjan segle iv).
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Figura 70. Planta general de les restes d’habitacions i dels enterraments de la fase preepiscopal i localitzades darrere l’absis. 
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Figura 71. Mur UE 1087. Fotografia: Antoni Rigo (CODEX). Figura 72. Restes del mur UE 2070. Fotografia: Antoni Rigo 
(CODEX). 

Figura 73. Murs UE 1088 i 1089. Fotografia: Antoni Rigo (CODEX).
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Figura 74. Planta general de les restes d’habitacions de la fase preepiscopal i localitzades al sector 4. Les restes s’amortitzaran en la fase 
posterior. 

Figura 75. Vista de les estructures del sector 4 de la fase preepiscopal i. 

Figura 76. Detall del mur UE 4055 i la seva destrucció per a la construcció 
del mur de la fase preepiscopal ii (UE 4039 i 4006).
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Al sud localitzem diversos enterraments de tègules 
sense configurar uns espais predeterminats, com la UF 
720 (fig. 79), en disposició nord-sud i localitzada en-
tre les construccions de caire residencial, i que apareix 
aïllada sota les pavimentacions de signinum de les fases 
posteriors; i les tombes excavades a l’antic claustre ro-
mànic (UF 741 i 743), amb una orientació est-oest.

Al sud de l’església de Sant Pere localitzem sis en-
terraments (UF 222, 249, 327, 641, 466 i 698), tres 

d’ells mirant cap a l’est i els altres tres mirant cap al 
sud. Cap dels enterraments localitzats en aquesta zona 
està associat a cap cambra funerària, cosa que podria 
indicar-nos que som davant d’una zona de necròpoli.

6.1.3. Consideracions

Tot i la transformació general que observem a la 
zona entorn de l’església de Sant Miquel i Santa Maria, 
observem que la zona sud d’aquestes construccions, on 
eren les antigues hortes, i just on localitzem la majo-
ria de les construccions d’època romana conservades, 
sembla que es reaprofita com a zona de caire residen-
cial associada a les noves construccions religioses. 

Les restes corresponents a aquesta fase constructiva 
es localitzen principalment al nord-est de l’església de 
Santa Maria, on es van aterrassar les edificacions ro-
manes existents. La presència d’enterraments dins els 
àmbits que les configuraven ens dóna a entendre que 
comença a configurar-se a la zona un gran espai de cla-
ra funció funerària, és a dir, edificacions amb cambres 
funeràries. Altres enterraments localitzats a la zona 
sud, sense cap relació amb estructures, podrien estar 
relacionats també amb cambres funeràries per la seva 
situació propera a les zones edificades. 

Figura 77. Restes de la coberta i caixa de tegulae de la UF 17. 

Figura 78. Restes de la UF 17 sense la coberta de tegulae. L’en-
terrament apareix seccionat per la construcció de l’absis lateral 
nord de la catedral de mitjan segle v. 

Figura 79. UF 720. 

Figura 80. UF 698. Enterrament amb caixa de tegulae amb co-
berta a doble vessant. 
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Figura 81. Planta general de les restes de la fase preepiscopal ii (mitjan segle iv - 385). 
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Més significatiu considerem el llarg traçat del 
mur amb orientació est-oest (trams UE 4047, 4052 i 
4323), que sembla configurar un gran espai cap al sud. 
La significació d’aquest espai indeterminat recau en el 
fet que sempre serà ocupat per la construcció dels di-
ferents temples que el succeiran, tenint en compte que 
just a sobre dels trams de murs conservats es construirà 
el mur nord de la catedral de tres naus (UE 1033), que 
es mantindrà dempeus fins l’any 1613. 

La presència d’enterraments de tègules sense cap 
indici d’edificacions relacionades, totes elles al nord, 
semblen corroborar la localització d’una necròpoli. La 
pervivència de totes aquestes estructures és relativa-
ment curta, ja que testimoniem la següent fase entorn 
de finals del segle iv; així, bona part d’aquestes estruc-
tures desapareixen, exceptuant-ne el mur UE 1089, 
que sembla que serà enderrocat amb la construcció del 
mur UE 1033, corresponent al mur de façana nord de 
la catedral egarenca. Pel que fa a la datació d’aquesta 
primera fase preepiscopal, poc és el material arqueolò-
gic que hi podem associar, i només la presència d’al-
guns fragments de ceràmiques de producció africana, 
tipus D, i que es relacionarien amb els nivells d’ater-
rassament de la fase anterior, ens aporten una datació 
entorn de la segona meitat del segle iv.

6.2. Fase preepiscopal ii (mitjan segle iv - 385)

Els treballs arqueològics duts a terme per J. Serra-
Ràfols i J. Puig i Cadafalch (Puig i Cadafalch 1948; 
Serra-Ràfols i Fortuny 1949) van posar al descobert les 
restes d’un gran àmbit que van relacionar amb la pri-
mera catedral de la seu episcopal d’Ègara. Com ja hem 
descrit anteriorment, entre els anys 1917 i 1934, Puig i 
Cadafalch va descobrir a l’oest de Santa Maria les restes 
dels murs nord i sud d’un edifici de planta rectangular 
i un paviment de mosaic que es va considerar com la 
pavimentació original d’aquest edifici. El mateix Puig i 
Cadafalch va identificar aquestes troballes com les res-
tes de la primera catedral d’Ègara, datada pels volts de 
l’any 450, de la qual es desconeixia aleshores la capça-
lera i no es va trobar el mur oest de tancament. L’any 
1947, a causa de la instal·lació d’un nou paviment a 
l’interior de l’església romànica de Santa Maria, es va 
propiciar la realització d’una intervenció arqueològica 
que es va dur a terme sota la direcció de J. Serra-Ràfols 
i el baró d’Esponellà. Durant aquesta tasca arqueològi-
ca es van posar al descobert les restes d’un absis i unes 
criptes funeràries que s’identificaren com la capçalera 
de l’edifici catedralici descobert per J. Puig i Cadafalch, 
així com les restes d’un baptisteri, exempt darrere l’ab-
sis, i contemporani a aquestes estructures descobertes.

El redescobriment en la nostra campanya arque-
ològica de part d’aquestes estructures ja excavades i 
l’excavació d’altres zones desconegudes però que evi-

denciaven una relació clara han permès observar llurs 
relacions i donar una nova interpretació que segui-
dament descrivim. El conjunt corresponent a aquest 
període està format per un cos principal de planta rec-
tangular, amb un absis a l’est i dues capelles laterals; 
la situada al nord és original a la construcció i té una 
planta rectangular, i una de posterior semicircular al 
sud. A l’oest d’aquest àmbit hi havia una cambra fune-
rària, a la qual se n’afegiran d’altres, en diverses fases, 
tant cap al sud i cap a l’oest com cap al sud-oest. Al sud 
d’aquest edifici –tal com succeïa en la fase anterior– 
continuava l’aprofitament de les estructures residenci-
als de la fase romana destinades a ús privat. Al cantó 
est, darrere de l’absis, documentem un gran espai de 
planta rectangular en el qual s’han conservat dos di-
pòsits, un d’ells amb canalització de desguàs. Aquesta 
nova configuració va comportar l’arrasament general 
de part de les estructures de les fases anteriors. L’àmbit 
format pels murs UE 4053, UE 4052 i UE 4054 que-
da cobert per un terraplenament (UE 4021) en el qual 
es construirà el mur nord d’aquest nou edifici (fig. 82). 
Aquest aterrassament manté, però, el mur est-oest de 
la fase anterior (UE 4047 i UE 4323), que no desa-
pareixerà fins a la configuració de la primera basílica 

Figura 82. Terraplenament (UE 4021) que amortitza les estruc-
tures de la fase anterior. 
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Figura 83. Planta general de les estructures de l’església de la fase preepiscopal ii amb els enterraments localitzats al seu interior. 
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de tres naus. Malgrat aquest aterrassament en aquesta 
zona, també constatem la pervivència de part de les 
estructures de la fase anterior, i més concretament  
les localitzades entre l’absis de Sant Miquel i Santa 
Maria (UE 1088, 1089, 1087 i 2070), amb una clara 
funció funerària. 

6.2.1. Església

Com ja hem descrit anteriorment, la part princi-
pal del conjunt d’aquesta fase, delimitada ja del tot 
en la present campanya arqueològica, correspon a un 
cos ben definit, de planta rectangular i en disposició 
est-oest. Presenta una capçalera exterior (UE 14384) 
afegida al mur est (UE 14382 i 14383), de planta qua-
drada a l’exterior i semicircular a l’interior; una capella 
lateral de planta rectangular al mur lateral nord (UE 
4006 i 4037) (fig. 86), amb una clara funció funerà-
ria, i una altra capella semicircular (UE 6017) (fig. 87) 
afegida posteriorment al mur lateral sud (UE 6016), 
també amb un enterrament, però en aquest cas in-
fantil. El recinte es completa amb el mur oest (UE 

8105) (fig. 89), que el separa d’una primera cambra 
funerària localitzada a l’oest d’aquest àmbit, amb la 
qual es comunicava amb una petita porta (fig. 84), de 
80 centímetres d’amplada, que hem localitzat en un 
extrem i que probablement ens dóna a entendre una 
altra de simètrica a l’altre extrem del mateix mur. El 
mur sud, tot just a l’est de l’absis semicircular, presen-
ta una porta estreta (fig. 85) de 60 centímetres d’am-
plada, i no se n’ha localitzat cap altra a l’extrem oest 
d’aquest mur, ja que es troba sota la pavimentació de 
la catedral de tres naus. Malgrat no conservar-se tota la 
seva configuració de murs a causa de les construccions 
posteriors, sí que podem deduir-ne el perímetre total. 
L’edifici feia un total de 22,7 metres de llargada per 

Figura 84. Porta localitzada al mur de tancament oest de l’es-
glésia (UE 8105) i que comunicava amb les cambres funeràries. 
La porta es tapia en un moment posterior. 

Figura 85. Porta localitzada al mur de tancament sud de l’esglé-
sia (UE 6016) i que comunicava amb la zona residencial. 

Figura 86. Mur UE 4006. 

Figura 87. Mur UE 6016.

LA SEU EPISCOPAL D’èGARA. ANàLISI I DESCRIPCIÓ DE LES RESTES ARqUITECTÒNIqUES

55



11,50 metres d’amplada, sense tenir en compte l’absis 
de la capçalera i les capelles laterals. Els murs presenten 
una amplada mitjana de 70 centímetres i una potència 

conservada d’aproximadament 50 centímetres, i l’absis 
lateral nord és on se’n conserva la part més alta. Hem 
de destacar que no es conserva cap dels angles d’unió 
entre els diferents murs i que la proposta de recons-
trucció ve donada per la seva disposició i orientació. 
L’únic punt on les restes permeten intuir part de l’an-
gle és en el mur nord, concretament l’angle nord-est, 
on observem una gran pedra escairada, sobresortint 
del seu traçat, col·locada en l’angle per tal de reforçar-
ne la fonamentació.

6.2.1.1. Absis
La capçalera, com gran part de l’edifici descobert, 

es conserva tan sols a nivell de fonamentació, amb 
una potència aproximada d’1 metre. Constructiva-
ment, està formada per dos cossos diferenciats però 
que configuren una mateixa unitat (UE 14384), un 
de planta quadrangular a l’exterior, i un de planta se-
micircular a l’interior. Ambdós cossos estan perfecta-
ment lligats per la seva part superior. Posteriorment, 
l’espai configurat per l’absis semicircular va ser apro-
fitat per construir-hi una tomba, on es va dipositar un  
sarcòfag de pedra tosca, que va ser localitzat per Serra-
Ràfols. 

6.2.1.2. Capella lateral nord
El mur nord d’aquesta església presenta a la zona 

mitjana del seu traçat una capella lateral de planta 
quadrangular, de 3,20 metres d’amplada per un fons 
de 2,30 metres. La seva paret nord conserva una cer-
ta alçada que ens permet observar l’arrebossat original 
conservat, localitzat per sobre del paviment de signi-
num d’aquest àmbit. Aquesta capella lateral té una cla-
ra funció funerària, ja que s’hi han localitzat quatre 
enterraments que ocupen tot l’espai i que presenten 
una disposició nord-sud. Només un d’aquests enter-
raments (UF 105) és contemporani a la construcció 
de l’església, i el configura una caixa d’obra amb fons 
de tègules disposades planes. Els altres tres es van anar 
afegint amb posterioritat i corresponen a tombes de 
fossa amb caixa de tègules disposades a doble vessant 
(UF 102, 103 i 145). La tomba UF 145 és l’única que 
ens ha arribat intacta; presentava una coberta en pa-
viment de signinum, el qual era molt probablement 
el mateix que hi havia en tot aquest espai, ja que les 
altres tombes devien presentar aquest tipus de coberta 
paviment, com així ho hem constatat a totes les tom-
bes que no presentaven una lauda de mosaic. Pel que 
fa als individus d’aquestes tombes (Jordana 2007), a 
excepció de la UF 103, remoguda per les excavacions 
de Puig i Cadafalch,19 corresponen a individus adults 
de sexe femení. 

Figura 88. Restes del mur UE 14202 que formava part del 
tancament sud de l’església localitzades a l’interior del claustre 
romànic.

Figura 89. Mur UE 8105 de tancament oest de l’església. El 
mur està trencat per la part nord per la construcció de la fo-
namentació correguda de columnes de la catedral de mitjan 
segle v. 

19. Nota: La UF es troba en molt més mal estat i s’han pogut diferenciar tres individus: un que correspon a l’enterrament primari, que 
és un individu adult de sexe masculí, i dos enterraments secundaris, totalment remoguts, que corresponen a un adult de sexe femení i un 
infantil de sexe indeterminat.
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Figura 90. Planta i secció de l’absis (UE 14382, 14383 i 14384) de l’església de la fase preepiscopal ii. 

Figura 91. Capçalera de la primera església. La visió 
actual de la capçalera a la part interior correspon a la 
transformació de l’absis en cripta funerària a mitjan se-
gle v. Originalment l’absis tindria forma circular per 
la part interna. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa 
Llordés.
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Figura 92. Detall de la part interior de la capçalera de la prime-
ra església. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 93. Planta i secció de la capella lateral nord de l’església de la fase preepiscopal ii. A l’interior es conserven les restes de quatre 
enterraments amb caixa i les restes de coberta de signinum d’un d’ells. Al sud localitzem les restes d’un enterrament amb caixa d’obra.

Figura 94. Capella lateral nord amb els enterraments del seu 
interior i el situat al sud.

Figura 95. Enterrament (UF 103) localitzat a l’interior de la 
capella lateral nord.
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Figura 96. Planta de la capella lateral sud de l’església de la fase preepiscopal ii. Al seu interior, restes de l’enterrament infantil amb 
caixa de tegulae. 

Figura 97. Capella lateral sud de planta circular. 

Figura 98. Enterrament infantil localitzat a l’interior de 
la capella lateral sud. 
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6.2.1.3. Capella lateral sud
Oposat a la capella lateral nord i a mig traçat del 

mur lateral sud, es va afegir amb posterioritat un cos 
sobresortint de planta semicircular que presentava en 
el seu punt central interior un enterrament de tègules 
que per les mides correspondria a un infant (Casarra-
mona, Ferran i Moro 1992, 139). Les restes del mur 
que la configura són molt precàries, però a l’extrem 
oest, just en el punt d’adossament al mur lateral sud, 
s’han conservat les restes de paviment de signinum de 
l’àmbit funerari que ocuparia l’espai sud.

6.2.1.4. Enterraments
Dins l’espai d’aquest àmbit rectangular, a part dels 

localitzats en les esmentades capelles laterals, s’hi han 
descobert diversos enterraments, amb caixa d’obra i de 
tègules, que es distribueixen en disposició mirant cap 
a l’est, a excepció d’una tomba infantil que era dispo-
sada nord-sud, sense determinar la disposició del cos. 
La manca descriptiva dels resultats de l’excavació sota 
el mosaic exterior de Santa Maria per part de Puig i 
Cadafalch no ens ha permès concretar el nombre i la 
tipologia dels enterraments que hi sortiren i que en el 
plànol conservat no s’identifiquen. És per això que no-
més podem referenciar amb seguretat aquells que hem 
pogut estudiar durant els nostres treballs d’excava- 
ció. D’aquesta manera, identifiquem tres enterraments 
construïts en obra i tres més amb caixa de tègules dis-
posades a doble vessant.

Els tres enterraments en caixa d’obra i amb restes 
de material ceràmic –lateris– es troben localitzats just 
al costat del traçat del mur nord, dos a cadascun dels 
angles (UF 73 i 363) (fig. 99 i 101) i un tercer loca-
litzat davant de la capella rectangular (UF 900) (fig. 
100). Els tres enterraments presenten una orientació 
est-oest, amb els cossos mirant cap a l’est, i estan afec-

Figura 99. Enterrament UF 73 amb caixa d’obra localitzat a 
l’interior de l’església. 

Figura 100. Restes de l’enterrament localitzat al sud de la ca-
pella lateral nord. A la imatge s’aprecia com està trencat per la 
fonamentació correguda de la catedral de tres naus de mitjan 
segle v. 

Figura 101. Enterrament UF 363.
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tats per la construcció del mur de la nau central de 
construcció de la catedral de tres naus. En cap dels 
tres enterraments s’han pogut recuperar les restes òssies 
que permetin fer-ne un estudi antropològic. 

Pel que fa als enterraments de tègules, adossat al 
mur est i molt a prop de l’absis trobem un enterra-
ment infantil (UF 790) (fig. 102), orientat nord-sud, 
amb caixa de tègules i coberta a doble vessant que era 
protegida de la coberta amb un rebliment de pedres i 

morter de calç que configuraria una superfície anive-
llada que probablement correspondria a la preparació 
d’una lauda sepulcral en mosaic. Un altre s’ubicaria a 
l’angle sud-oest, i del qual només s’han conservat res-
tes de la caixa. El més significatiu d’aquest grup de 
sepultures amb tègules a l’interior d’aquesta església 
primitiva correspondria a l’enterrament UF 901 (fig. 
103), adossat al mur sud i just a l’est de la porta petita 
d’aquest mur. La tomba va ser tallada per una altra 
d’època romànica, i gràcies a aquest tall hem pogut 
observar-ne l’interior. Sembla tractar-se d’una tomba 
amb caixa d’obra i l’interior revestit amb tègules, i que 
conserva la coberta paviment de la fossa, de signinum. 
A sobre d’aquesta coberta paviment es va instal·lar la 
nova pavimentació de l’església que correspondria al 
mosaic que va descobrir Puig i Cadafalch.

6.2.1.5. Pavimentació
La localització de les restes d’un paviment de terra 

batuda sota el fragment de mosaic conservat a l’interi-
or de l’església romànica de Santa Maria i les restes de 
paviments similars localitzades a les diferents cambres 
funeràries entorn de l’església d’aquesta fase preepis-
copal, ens donen a entendre que els paviments de tots 
aquells àmbits amb caràcter funerari presenten un pa-
viment de terra batuda. Només quan s’ha de cobrir 

Figura 102. Enterrament UF 790. 

Figura 103. Enterrament UF 901.

Figura 104. Paviment de terra batuda.
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una fossa de tomba es disposa en aquesta una coberta 
de signinum que, alhora, farà de paviment de l’àmbit. 
D’aquesta manera, són visibles els llocs lliures per en-
terrar dins l’església. En una fase posterior, aquest àm-
bit va ser pavimentat amb mosaic, i, en conseqüència, 
s’hi va deixar d’enterrar.

6.2.2. Cambres funeràries

Aquest espai que acabem de descriure i que relacio- 
nem amb l’aula on es desenvoluparia l’eucaristia, és a 
dir, l’edifici que hom identificaria com l’església prò-
piament dita, com ja hem indicat, no correspondria 
a una construcció aïllada, a un edifici únic, sinó a un 
element més d’una gran construcció edilícia. D’aques-
ta manera, s’han posat al descobert sengles espais de 
caràcter funerari, en nombre de set cambres, distri- 
buïts a l’oest i al sud. La seva construcció va implicar 
una reorganització de les estructures antigues, de ca-
ràcter residencial. 

Cambra funerària 1 (fig. 106)
Àmbit rectangular als peus de l’església, de 69 me-

tres quadrats, on clarament es distingeixen dos espais 

funeraris amb un paviment comú de terra batuda. Un 
primer espai, un possible corredor entre l’església i la 
cambra funerària pròpiament dita que resta individua-
litzada perquè no hi ha cap mur que la delimiti al nord 
i al sud, constitueix alhora el pas d’accés i comunicació 
a les cambres funeràries del sud. En el mur de l’església 
s’ha descobert una petita porta per la qual es comu-
nicarien ambdós espais. Cal destacar que en aquest 
passadís hi ha dos enterraments de tègules amb cober-
ta de caixa disposades a doble vessant, i en disposició 
nord-sud. L’estudi antropològic indica un enterrament 
infantil (UF 357) i un altre de femení adult (UF 360) 
(Jordana 2004). Un segon espai a l’oest definit per la 
presència de dos pilars oposats i adossats als murs nord 
(UE 8060) i sud (UE 8864), i un mur central (UE 
8325) on s’hi han localitzat deu enterraments de tè-
gules que presenten una coberta de fossa de signinum. 
L’estudi antropològic d’alguns d’aquests enterraments 
(UF 444, 448, 474, 590, 591, 594 i 595) ha determi-
nat que pertanyen a individus adults, entre els 25 i 60 
anys, de sexe femení i masculí, i només un nen entre 1 
i 2 anys (Jordana 2004).

Presidint la sala i en disposició centralitzada i orien- 
tada cap a l’est, hi ha la tomba UF 429 (fig. 107), rea-

Figura 105. Planta amb la disposició i la numeració de les cambres funeràries de la segona fase episcopal. 
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litzada amb caixa d’obra i revestida interiorment amb 
tègules disposades verticalment, adossant-se a les parets 
interiors de la caixa per la superfície de les vores, com 
així podem observar en les empremtes deixades a l’in-
terior de la tomba. Afectada per intrusions posteriors, 
no s’ha conservat l’esquelet i molt menys la coberta de 
la caixa i tomba, i també es desconeix si s’hauria exte-
rioritzat aquesta diferenciació constructiva a l’exterior 
respecte als altres enterraments. 

Totes les tombes que conservaven la coberta de la 
fossa presentaven una coberta paviment de signinum 
que, alhora que donava consistència al relatiu buit de 
la fossa, permetia ubicar i localitzar la posició de l’en-
terrament en el paviment de terra batuda. Cal indicar 
que cap de les cobertes paviment de fossa presentava 
una indicació que identifiqués el difunt. 

Figura 106. Planta general i secció de la cambra funerària 1. Al centre destaca l’enterrament (UF 429) realitzat amb caixa d’obra. 

Figura 107. Enterrament amb caixa d’obra (UF 429) localitzat 
a l’interior de la cambra funerària 1. 
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Cambra funerària 2 (fig. 108)
Gran espai disposat al sud de la cambra número 

1 (UE 8864) i l’aula de l’església (UE 6016 i 14204), 
delimitat a l’oest pel mateix mur de la cambra anterior 
que es prolonga cap al sud per definir també la cam-
bra número 3 (el mur UE 8325) i al sud per l’altre 
mur que configurarà en fases posteriors la façana sud 
de la catedral de tres naus, UE 8708. La conservació 
dels paviments de signinum de les fases següents no 
ens ha permès observar totes les tombes localitzades 
sota el paviment original de terra batuda. Malgrat tot, 
gràcies a diverses sitges d’època medieval, sí que hem 
pogut identificar un bon nombre d’enterraments (22 
en total), tots amb caixa de tègules disposades a doble 
vessant, orientades cap a l’est, a excepció de dues que 
estan orientades de nord a sud (UF 142 i 795), sen-
se determinar la ubicació del cap. Excepcionalment, 
s’ha descobert una tomba a l’extrem conegut d’aques-
ta cambra funerària, just en l’actual claustre romànic 
i molt afectat per la construcció d’un forn del segle 
xvii i per un dels pilars del claustre, UF 902 (fig. 110 i 
111). Correspon a una tomba amb caixa d’obra reves-
tida amb tègules i restes d’una coberta de mosaic, amb 
tessel·les de marbre blanc i negre.

Pel que fa a l’estudi antropològic dels individus es-
tudiats, cal destacar la UF 574 (fig. 112), que presen-
tava dos esquelets, un d’infantil entre els 4 i 5 anys, i 
un d’adult de sexe indeterminat, entre els 40 i 45 anys. 
La resta dels enterraments corresponen a adults d’unes 
edats compreses entre els 21 i 50 anys.

Cambra funerària 3 (fig. 114)
Àmbit al qual s’accedeix des de l’extrem sud-oest 

de la cambra número 2, definit per dos pilars opo-
sats, un a l’est (UE 8948) (fig. 115) i un a l’oest (UE 
8325) (fig. 116). El mur oest correspon al mateix que 
delimita les cambres funeràries números 1 i 2 pel seu 
costat oest, i que es prolonga cap al sud, i és tallat per 
la construcció del mur de tancament del recinte actual 
al segle xvi-xvii. Com a les altres cambres funeràries, 
el paviment és de terra batuda i només les cobertes de 
les fosses de tomba són de signinum. Totes les tombes 
localitzades en aquest indret són orientades cap al sud, 
a excepció de la tomba UF 577 (fig. 117), que es troba 
localitzada entre els pilars esmentats entre la cambra 
número 2 i la cambra número 3. 

Les tombes UF 581 (fig. 118) i UF 584 (fig. 119) 
presentaven caixa d’obra. De l’estudi antropològic que 
s’ha pogut realitzar en algunes de les tombes, desta-
quem la presència de diversos individus en una matei-
xa caixa: la UF 581, amb restes de tres esquelets adults 
de sexe masculí; la UF 589, amb restes d’un home i 
una dona adults; i, finalment, la UF 585, amb les res-
tes d’un individu infantil-jove, entre els 9 i 11 anys 
(Jordana 2004).

Cambra funerària 4 (fig. 120)
Espai adossat a la cambra funerària numero 1 i 

construït estratigràficament amb posterioritat a aque-
lla, com així ho testimonia la posició del mur UE 
8307, adossat al mur UE 8060 (mur límit de la cam-
bra funerària 1). Configura un àmbit de 62,10 metres 
quadrats. Els seus límits són el mur UE 8037 pel cantó 
nord, el mur UE 8864 pel cantó sud, el mur UE 8325 
del primer àmbit funerari i el mur UE 8464 pel cantó 
oest.

S’han localitzat nou enterraments a la cambra sota 
els paviments de signinum del baptisteri de la catedral. 
La UF 436 correspon a una tomba amb caixa d’obra i 
coberta paviment de mosaic, amb tessel·les de marbre 
blanc i negre, recollides dins el farciment de la rasa 
de fonamentació de la catedral que la va destruir to-
talment. Les UF 441 i 442 (fig. 122 i 123) presenta-
ven caixa de tègules amb coberta plana, i amb coberta 
paviment de fossa de signinum, vorejades per còdols 
petits a manera de sanefa. L’estudi antropològic de la 
UF 441 ens indica un individu de sexe masculí, ma-
jor de 40 anys (Jordana 2004). Els altres enterraments 
corresponen a sengles caixes de tègules amb coberta 
disposada a doble vessant. 

Cambra funerària 5 (fig. 124)
Espai reduït de 12,5 metres quadrats que es tro-

ba connectat amb les cambres funeràries número 2, a 
l’est, i número 4, al nord, per mitjà de grans obertures. 
Del mur de tancament oest tan sols s’han conservat 
les restes d’un mur, localitzat sota l’actual mur d’època 
moderna. Al sud es conserven les restes del mur de 
tancament.

Els enterraments es disposen mirant cap al sud i 
corresponen a caixes de tègules amb coberta disposada 
a doble vessant i coberta paviment superior de signi-
num. Cal destacar la posició d’un dels enterraments, 
concretament la UF 573, que es troba sota el traçat del 
mur de tancament oest de la cambra (UE 8864) (fig. 
126), i que ens indica la presència d’una obertura de 
comunicació entre les dues cambres. Aquest enterra-
ment serà posteriorment destruït en el moment en què 
es construirà el baptisteri i s’eliminarà la porta d’accés 
entre aquests dos espais.

Cambra funerària 6 (fig. 127)
Aquesta cambra es localitza al sud de l’anterior, en 

un espai de 30,60 metres quadrats. En el mur sud ob-
servem una petita obertura amb les restes d’un marxa-
peu que donaria pas a la cambra funerària número 7. I 
en el mur est observem dos pilars adossats.

Del mur de tancament oest les úniques restes de 
tancament podrien correspondre a una sèrie de pedres 
localitzades al límit amb el carrer que podrien corres-
pondre a una possible porta (UE 8678). 
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Figura 108. Planta general de la cambra 
funerària 2. 
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Figura 109. Mur (UE 8060) localitzat a l’interior de l’antic edi-
fici de la rectoria.

Figura 110. Enterrament (UF 902) amb la seva coberta pavi-
ment de mosaic.

Figura 111. Detall del mosaic sepulcral de l’enterrament loca-
litzat sota les pilastres de l’antic claustre de Santa Maria. 

Figura 112. Perfil dels enterraments localitzats sota el paviment 
de signinum de les fases posteriors i visibles tan sols en els talls 
que han deixat les sitges d’època medieval localitzades al con-
junt. 

Figura 113. Enterrament amb caixa de tegulae de la cambra fu- 
nerària 2 visible gràcies a les sitges medievals que retallen el 
signinum de la fase episcopal. 
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Figura 114. Planta general de la cambra funerària 3. 
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Figura 115. Pilar UE 8948. 

Figura 116. Pilar UE 8325. 

Figura 117. Enterrament UF 577. 

Figura 118. Enterrament UF 581. 

Figura 119. Enterrament UF 584. 
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Figura 120. Planta general de la cambra funerària 4.

Figura 121. Pas de la cambra funerària 1 a la 4. 
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Figura 123. Enterraments UF 441 i 442. 

Figura 122. Enterraments UF 441 i 442. 
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Figura 124. Planta general de la cambra funerària 5.

Figura 125. Tancament oest del mur de la cambra 5.

Figura 126. UF 573. L’enterrament està posteriorment seccio- 
nat per la construcció del pou de sortida de les aigües del bap-
tisteri. 
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Figura 128. Mur amb marxapeu del tancament de la cambra 6. 
 

Figura 129. Vista general de la cambra 6. 

Figura 127. Planta general de la cambra funerària 6.  
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Pel que fa a la presència dels cinc enterraments exca-
vats, corresponen a caixes de tègules amb coberta a do-
ble vessant, i estan orientats mirant cap al sud. L’estudi 
antropològic dels individus estudiats (UF 566, 567 i 
568) els identifica a tots com a adults de sexe masculí. 

Cambra funerària 7 
D’aquesta darrera cambra només es conserven les 

restes del mur del nord, amb porta, i part del mur est 
(UE 8325). La localització de la cambra just a l’angle 
del mur de tancament del recinte construït en època  
moderna i de l’actual carrer de la Rectoria no ens ha 
permès delimitar la seva configuració original. Els 
enterraments de la dita cambra només s’han pogut 
apreciar en el perfil dels retalls que s’han realitzat en 
el paviment de signinum de les fases posteriors, i que 
segueixen la mateixa tipologia general, caixa de tègu-
les amb coberta de caixa disposada a doble vessant, i 
coberta de fossa de signinum. També en el mateix tall 
d’aquesta cambra hem observat les restes del paviment 
de terra batuda.

6.2.3. Construccions a l’est de l’església. Possible 
baptisteri

A l’est de l’edifici, just darrere de l’absis de l’església, 
documentem una sèrie d’estructures que configuren un  
nou espai compartimentat amb un ús indeterminat. 
D’aquest espai es conserven restes dels murs que el 
configuraven: a l’extrem oest del mur nord (UE 4038) 
(fig. 133), amb una possible porta petita, i que s’adossa 
a l’angle nord-est de l’edifici principal; les restes del 
mur est (UE 14023) i les restes molt fragmentades del 
que podria correspondre al mur sud (UE 14022). Així 
mateix, observem les restes d’un altre mur que sembla-
ria estar compartimentant l’espai (UE 14397).

Les úniques restes localitzades dins aquest àmbit 
corresponen a dos dipòsits i una conducció de desguàs, 
que ja van ser excavades parcialment l’any 1947 (Ser-
ra-Ràfols i De Fortuny 1949). El primer dipòsit (UE 
14376) (fig. 134) està afectat per la construcció romà- 
nica, que, malgrat no destruir-la del tot, la reaprofi-
ta per assentar-hi la seva fonamentació. Es localitza 
dins el segon espai de l’àmbit compartimentat. Només 
és visible el costat sud, on s’observa que presenta un 
interior revestit de signinum amb els angles interiors 
corbats, i s’intueix una planta quadrada o rectangular. 
Conserva uns 80 cm de fons. Segons les notes deixades 
per J. Serra-Ràfols en el moment del seu descobriment 
(Serra-Ràfols i De Fortuny 1949, 35-38) (fig. 135), 
va observar les traces de dos possibles pilars, ambdós a 
l’extrem del costat sud visible, i que va interpretar com 
a pilars de sustentació d’una possible cúpula o cim-
bori. Cal indicar que en el moment de la reexcavació 
d’aquest dipòsit per part nostra no vam detectar cap 
indici que corroborés l’afirmació esmentada.

El segon dipòsit (UE 1443) (fig. 136 i 137), afectat 
per la construcció d’una tomba d’època moderna i que 
no va ser excavat l’any 1947, es localitza dins el primer 
espai de l’àmbit compartimentat, just darrere de l’absis 
de l’església, en una posició centrada respecte de l’eix 
nord-sud i adossat al possible mur de compartimen-
tació. Com l’anterior dipòsit, està revestit amb signi-
num en la part interior i presenta una planta quadrada 
d’1,15 metres per 1,10 metres per 40 centímetres de 
fons. A la superfície té un encaix graonat perimetral 
per encabir-hi una coberta. Cal esmentar que, prèvia-
ment a l’aplicació del revestiment en la superfície in-
terior, es va aplicar una capa de cendres i carbons per 
aconseguir una millor impermeabilitat. A la cara nord 
se n’ha conservat el forat de desguàs, que comunica-
va amb una canalització de desguàs que, després d’un 
curt recorregut cap al nord, gira cap a l’est, sense que 
se’n determini el punt final. La canalització (fig. 138) 
està construïda amb teules formant un tub de secció 
cilíndrica. Aquesta conducció ja va ser en part desco-
berta i excavada per Serra-Ràfols, però en els recents 
treballs es va procedir a l’excavació del primer tram de 
la conducció, que es mantenia intacte. El resultat va 
ser la localització de trenta monedes, corresponents la 
majoria a emissions AE2, AE3 i AE4, amb una data 
final de l’any 363 per a les emissions d’època constan-
tiniana (Marot 2005).

La utilització d’ambdues estructures com a dipò-
sits queda clar que s’ha de relacionar amb un element 
líquid, ja que la mateixa construcció i el tipus de re-
vestiment, així com la presència d’una conducció de 
desguàs, ho corroborarien. Ara bé, quin seria el seu 
ús? Respecte al primer dipòsit descrit, Serra-Ràfols va 
plantejar la hipòtesi que es tractés d’un possible bap-
tisteri, probablement per a dones, o també un possi-
ble balneum per a la neteja del cos abans de la ceri-
mònia del baptisme (Serra-Ràfols i De Fortuny 1949, 
56). Aquesta hipòtesi, però, tenia un inconvenient, 
tal com també va especificar: la profunditat del dipò-
sit, de 88 cm, i la no presència d’escales d’accés (tot 
i que plantegen que podrien estar en el cantó nord 
no localitzat), cosa que no permetria un accés fàcil a 
l’interior. Malgrat tot, una sèrie de dades complemen-
tades amb les troballes de la següent fase, construcció 
de la piscina baptismal, ens permeten aventurar una 
hipòtesi que no pot ser argumentada sense tenir-les 
en compte. De totes maneres, podem avançar a tall 
d’hipòtesi que la funció s’ha de relacionar amb l’ús 
religiós del conjunt, i probablement ens trobem da-
vant d’un primer espai destinat al baptisme o dipòsits 
relacionats amb funcions litúrgiques. És clar que re-
sulta temptador adscriure l’ús de piscina baptismal a 
un dels dos dipòsits localitzats, tots dos diferenciats 
constructivament, però només la comprensió de la 
funcionalitat coneguda en la fase posterior pot apor-
tar-nos-hi alguna llum.
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Figura 130. Enterrament de la cambra funerària 7.

Figura 131. Restes del mur UE 8325 a la cambra 7.
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Figura 132. Planta de les construccions situades a l’est de l’església. 

Figura 133. UE 4038. Mur de tancament nord de l’ampliació 
de l’església cap a l’est. 

Figura 134. Dipòsit UE 14376 localitzat durant les excavacions 
arqueològiques de Serra-Ràfols a l’interior de l’església de Santa 
Maria.
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Figura 135. Planta i secció del dipòsit UE 14376 localitzat du-
rant els treballs arqueològics realitzats a l’interior de Santa Ma-
ria per J. Serra-Ràfols i Epifani de Fortuny. Fotografia extreta 
de la monografia realitzada pels citats estudiosos l’any 1947, 
figura 4, pàgina 36.

Figura 136. Planta i secció del dipòsit UE 14443.

Figura 137. Dipòsit (UE 14443). 

Figura 138. Canalització que surt del dipòsit UE 14443. 

6.2.4. Zona residencial

Com en la fase anterior, la zona que identificàvem 
com a residencial, les construccions heretades d’èpo-
ca romana se segueixen mantenint en aquesta fase. La 
construcció de l’església i de les cambres funeràries 
va comportar una nova configuració general entorn 
d’aquesta zona destinada a habitatge, al sud i l’est de 
les cambres funeràries, on destacava la presència de 
dos grans patis, un dels quals amb un dipòsit central. 
El fet que correspongui a espais lliures d’enterraments 
confirmaria aquesta suposició. On observem reformes 
en aquesta fase és a la zona de l’atri-impluvi, on veiem 
com en el mur oest s’hi afegeix una cambra funerà-
ria i passa a ser un espai de compartimentació. També 
observem com es construeix un paviment d’opus sig-
ninum a l’espai interior de l’impluvi. Al corredor que 
envolta l’impluvi no hi ha cap resta de cap tipus de 
pavimentació.

6.2.5. Consideracions

Aquesta fase suposa una important transformació 
edilícia, amb la configuració d’un bon nombre d’espais 
i àmbits clarament definits, tant en extensió com en 
el seu ús: nous espais com l’església, el baptisteri, les 
cambres funeràries; i l’aprofitament d’estructures de la 
fase romana a la zona residencial. Cal destacar que les 
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Figura 139. Planta dels espais destinats a residència localitzats a la zona sud del jaciment i que reaprofiten les construccions d’època 
romana. 

Figura 140. Lacus (UE 8714).  
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Figura 141. Lacus, detall del forat de desguàs. 

Figura 142. Lacus UE 8714.

Figura 143. Escales d’accés a l’interior del lacus UE 8714.
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Figura 145. Mur del corredor que voreja el lacus UE 8714.

Figura 144. Lacus UE 8714. Fotografia: Museu de Terrassa / 
Teresa Llordés. 

Figura 146. Reconstrucció hipotètica de la fase episcopal iii. Dibuix: Francesc Riart.
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noves construccions seguiran l’eix est-oest traçat pel 
mur UE 4047 de la fase anterior i que es conservaran 
les cambres funeràries localitzades al nord-est, de la 
fase anterior.

Sens dubte, d’aquestes noves construccions caldria 
destacar l’àmbit on se celebraria la litúrgia de l’eucaris-
tia, l’església pròpiament dita, i que correspondria al 
cos principal de planta rectangular amb absis al cantó 
est, i dues capelles laterals funeràries. Un primer pa-
viment de terra batuda seria substituït posteriorment 
per un de mosaic. Malgrat trobar l’edifici a nivell de 
fonamentació, s’han conservat dues obertures de di-
mensions reduïdes que permetrien la comunicació 
amb les estances funeràries. Tot i així, ens resulta difícil 
ubicar-hi una porta d’accés principal des de l’exterior, 
malgrat que la possible presència d’una doble obertura 
simètrica al mur oest de l’església, que permet accedir a 
l’interior des del corredor que precedeix la cambra fu-
nerària número 1 i comunica amb la cambra funerària 
número 2, podrien correspondre a portes exteriors. 

Rellevants són les troballes dels dos dipòsits loca-
litzats en els àmbits situats a l’est de la construcció 
principal, just darrere l’absis, i que ens suggereixen la 
configuració dins aquest indret d’un possible primer 
baptisteri.

Per altra banda, cal destacar la proliferació d’espais 
funeraris ben definits i comunicats entre si que es van 
construint d’acord amb la intensitat d’enterraments 
que es van produint. Per altra banda, caldria pensar 
que les cambres funeràries localitzades a l’oest de l’es-
glésia, separades per un passadís o corredor, semblen 
indicar que serien dos edificis separats per aquest pas-
sadís, amb una coberta molt més lleugera que l’edifici 
principal. 

Pel que fa a la datació d’aquesta fase, la manca d’un 
material ceràmic representatiu ens porta a fonamentar-
nos en el conjunt monetari localitzat en la canalització 
de desguàs (UE 14479), amb emissions de l’any 330 a 
l’any 363. És per tot això que caldria considerar la data 
entorn de la segona meitat del segle iv per a la configu-
ració d’aquest nou complex religiós, potser coincidint 
amb l’any 385, moment de la llibertat religiosa. 

6.3. Fase preepiscopal iii (380-420/430)

La dificultat d’una contemporaneïtat constructiva 
de totes les reformes sense una connexió estratigràfi-
ca a causa de la seva localització dins el conjunt ens 
obliga a individualitzar-les i adscriure-les dins una lò-
gica subjectiva, però que de cap manera distorsiona la 
comprensió final. És per això que en aquesta fase que 
descriurem presentem una sèrie de reformes i amplia-
cions que diferenciem de la fase anterior, com la cons-
trucció del nou baptisteri a l’est de l’església, i la nova 
pavimentació d’aquesta església.

6.3.1. Reformes a l’església

L’edifici principal manté la seva estructura inicial, 
i va ser pavimentat de nou amb un mosaic (fig. 148) 
que va cobrir tot el perímetre rectangular (no sembla 
haver-hi cap indici que les capelles laterals i encara 
menys l’absis fossin també pavimentats amb mosaic). 
D’aquesta manera, un terraplenament general de poca 
espessor i una capa fina de morter amb força calç per 
a la subjecció de les tessel·les van cobrir les cobertes 
paviment de signinum i el paviment de terra batuda de 
la fase anterior. Les restes del paviment de mosaic es 
descobriren l’any 1903, en obrir una fossa de tomba. 
L’any 1918, Puig i Cadafalch el va posar al descobert 
i, després de diversos intents de restauració en el lloc, 
l’any 1932 es va aixecar per tornar-lo a posar l’any 
1934. Cal indicar que la restauració no va ser gaire en-
certada, ja que, com es pot apreciar, la reintegració del 
mosaic va implicar un desplaçament de la composició 
original i, sobretot, la restauració figurada de l’escena 
dels peixos va ser del tot incorrecta. Malgrat l’extensió 
conservada, el mosaic se’ns presenta amb les emprem-
tes d’un bon nombre de fosses de tomba, bàsicament 
d’època moderna. 

Tècnicament, el mosaic està compost de tessel·les 
de marbre, pedra i ceràmica. Les tessel·les tenen en ge-
neral formes i mides irregulars, entre els 15 i 25 mm. 
Només la composició del cercle central i les composi-
cions figuratives, localitzades a l’oest de la capella late-
ral sud, tenen una mida molt més petita, 1 mm (Ca-
sanovas 1990). A més a més, es distingeixen clarament 
dues mans en la instal·lació del mosaic; per una banda, 
les composicions més regulars i amb les peces més peti-
tes –medalló central, panells figuratius i alguns panells 
geomètrics com els de les rosetes–, i, per altra banda, 
les composicions geomètriques generals, molt irregu-
lars en el seu acabat i amb les tessel·les més grans. Els 
colors predominants són el blanc, el vermell, el groc, 
el negre, el gris i el blau. El dibuix realitzat per Joan 
Carreras l’any 1921 (Ainaud de Lasarte 1976, 28) (fig. 
155) ens mostra un mosaic dividit per diversos panells 
decorats amb motius geomètrics, alguns dels quals es 
dibuixen separats per una sanefa entrellaçada, distri-
buïts entorn d’un gran medalló o cercle central (fig. 
151). L’estat de conservació d’aquest medalló central 
ens impedeix constatar el motiu central que segura-
ment el decoraria. 

L’excavació del fragment de mosaic localitzat just 
sota el mur oest del claustre ens ha permès observar un 
detall que no s’havia tingut en compte. Com observem 
també en el dibuix de Carreras, la composició general 
del mosaic està emmarcada per una orla (fig. 156) en-
trellaçada que cal suposar-la extensiva a tot el perímetre 
pavimental. Però la novetat en aquest cas és que, alhora, 
el paviment de mosaic està delimitat per rajoles de cerà-
mica vermella que s’adossen als murs de l’àmbit. 
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Figura 147. Planta general de les restes de la fase preepiscopal iii (380-420/430).
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Figura 148. Fotografia general del mosaic localitzat davant de 
l’església de Santa Maria i corresponent a la pavimentació de 
l’església de la fase preepiscopal ii.

Figura 149. Detall del mosaic.

Figura 150. Detall del mosaic. 

Figura 151. Detall del medalló central del mosaic. 

Figura 152. Reconstrucció del mosaic tal com seria en el seu 
moment original. Segons Joan Carreras. 
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Figura 153. Lauda sepulcral dedicada a Securus. 

Figura 154. Detall de l’escena dels pans i els peixos del mosaic. 

Figura 155. Detall de les rajoles dels extrems del mosaic i de la 
seva unió amb els murs.

Figura 156. Detall de l’orla del mosaic.

D’aquest paviment destaca un conjunt que sobre-
surt de la composició geomètrica que l’envolta i que 
configura diversos panells més petits, delimitats per sa-
nefes entrellaçades i entre els quals destaquen dos pa-
nells figuratius. Cal dir que aquest conjunt de panells es 
troba al nord d’una lauda sepulcral, també amb mosaic, 
adossada al mur sud. La disposició d’aquests panells 
entorn d’una tomba amb lauda de mosaic i, sobretot, 
el simbolisme funerari de les dues figures dibuixades, 

una balena i un peix, corroboren un espai funerari en 
aquest punt de l’aula. Respecte a la lauda sepulcral, 
de composició mixta –tres plaques de marbre blanc 
emmarcades amb mosaic–, presenta tessel·les de mar- 
bre i terra cuita de color, blanc, negre i vermell, de  
peces petites, de menys d’1 cm. La disposició decorati-
va del mosaic és desigual en els quatre costats; destaca 
l’extrem oest, on hi ha una cartel·la de sis línies amb 
una inscripció parcialment conservada i que segons 
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el dibuix original sobre la troballa en el moment del 
seu descobriment podem llegir (Casarramona, Ferran 
i Moro 1992, 139; Puig i Cadafalch 1948, 15) (fig. 
153).

SECVRV…
CECIL…
N…
ES…
ESTR…
Sabem que els canvis compositius del mosaic d’èpo-

ca tardana a les esglésies responen a la senyalització de 
zones diferenciades amb un objecte molt clar, relacio-
nat amb el desenvolupament de la litúrgia dins la ba-
sílica. El nostre mosaic presenta, com ja hem descrit 
anteriorment, diverses parcel·lacions, com el cas d’una 
possible zona funerària amb panells figuratius i la lau-
da de Securus, que ens permeten considerar que la 
distribució decorativa del mosaic de l’església no ha 
estat configurada de manera arbitrària.

Pel que fa a la cronologia del mosaic, i deixant de 
banda els criteris de datació segons la simbologia ge-
neral que presenta l’esmentat mosaic, sempre justifi-
cada amb paral·lels de pervivència romana en època 
tardana o d’altres conjunts episcopals contemporanis, 
i, sobretot, per la mateixa adscripció com a paviment 
de la suposada primera catedral d’Ègara, de mitjan 
segle v (Puig i Cadafalch 1948, 10-11), així com la 
manca d’una estratigrafia amb aportació de materials 
ceràmics clars, hem de tenir en compte dues directrius. 
Per una banda, la relació estratigràfica de superposició 
i evolució de les reformes identificades en la construc-
ció principal d’aquest edifici i entorn immediat. I, per 
altra banda, la troballa de tres lots numismàtics dife-
renciats i relacionats amb tres moments constructius. 
Durant els treballs d’aixecament del paviment de mo-
saic esmentat, l’any 1932, es van recollir dues monedes 
de Licinius (307-322) (Mateu y Llopis 1945-1946, 
255, troballa Cxxvi). Durant la campanya de 1996 es 
va recollir també una moneda del segle iv en el ni-
vell de terraplenament relacionat amb el paviment de 
terra batuda d’aquest àmbit eclesial. La poca espessor 
de preparació per a la instal·lació del mosaic sobre el 
paviment original ens fa pensar que, com la troballa de 
l’any 1996, aquestes dues monedes de l’any 1932 van 
ser localitzades dins el primer nivell de paviment. Un 
segon lot de monedes es va recollir dins la conducció 
de desguàs d’un dipòsit relacionat amb un primer bap-
tisteri, just darrere l’absis de l’església, i que presentava 
com a datació més moderna una emissió de Julià, de 
360-363, i que relacionaríem amb la contemporaneïtat 
d’ús del paviment de terra batuda de l’església. El ter-
cet lot, també localitzat dins la conducció de desguàs 
de dos dipòsits relacionats amb un segon baptisteri, 
i contemporani a la instal·lació del paviment de mo-
saic a l’aula, presentava emissions de Gracià, Teodosi 
i Valentinià ii, del 378-383 (cal indicar que dins el 

mateix lot sembla identificar-se una probable imitació 
de principis del segle v –inventari B/57–). Aquesta ex-
posició correlativa de dates ens permet contextualitzar 
el paviment de mosaic molt abans de l’episcopalitat.

6.3.2. Baptisteri

La reexcavació de l’interior de l’església de Santa 
Maria, excavada l’any 1947 per J. Serra-Ràfols i Epifa-
ni de Fortuny, va propiciar la seva documentació i es-
tudi, cosa que va permetre plantejar-se una nova rein-
terpretació de les restes d’acord amb l’estratigrafia ge-
neral del conjunt. És així com observem que els àmbits 
identificats a l’extrem est de l’església preepiscopal, just 
darrere de l’absis, són transformats en un gran àmbit 
pavimentat amb opus signinum i del qual desconeixem 
el tancament perimetral est. Però sí que observem com 
aquest paviment té continuïtat en un àmbit localitzat 
a la banda sud que en la fase anterior era separat per 
un mur. La construcció d’aquest nou àmbit, un nou 
baptisteri, va comportar l’arrasament superficial de les 
estructures anteriors, com així ho observem en la com-
posició del terraplenament sota el nou paviment on 
aparegueren fragments del revestiment del dipòsit amb 
desguàs de la fase anterior.

Aquest gran àmbit tindrà com a element princi-
pal una piscina baptismal lleugerament desviada cap 
al sud respecte a l’eix central d’aquest espai. La piscina 
(fig. 158 a 163) està construïda dins un massissat qua-
drangular d’obra, delimitada per una fonamentació 
que sobresurt del nivell de paviment i que configura 
superficialment un traçat de forma heptagonal (UE 
14364), el qual s’adossa a nivell de fonamentació amb 
una altra fonamentació transversal, de traçat nord-
sud, el qual no es veu superficialment ja que es troba 
sota la pavimentació del baptisteri, però que sembla 
tenir la funció de reforçar l’estructura configurada pel 
mur heptagonal. També, a la cara oest d’aquest mur 
transversal, s’hi adossen dos dipòsits construïts d’igual 
forma i característiques que el dipòsit amb desguàs de 
la fase anterior, que va ser parcialment destruït per la 
nova configuració. El paviment d’aquest espai interior 
delimitat per aquest mur heptagonal i relacionat amb 
l’àmbit de la piscina es troba a uns 20 centímetres per 
sota del paviment exterior, corresponent a l’àmbit del 
baptisteri.

La piscina se situa al centre de l’estructura que con-
figura un pla octogonal (fig. 164 i 165) (fonamentació 
superficial de planta heptagonal, UE 14365, i una cara 
sense mur, a l’oest, oberta per al seu accés a l’interior). 
Va ser descoberta durant les excavacions de l’any 1947, 
i en el moment de la seva troballa ja va quedar palesa 
l’excel·lent manufactura de la seva construcció i el seu 
estat de conservació, ja que, tot i estar trencada per una 
tomba moderna, conserva el seu fons i la majoria de les 
seves bandes. Apareix arrasada en una fase posterior a 
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un mateix nivell que coincideix amb la cota límit ne-
cessària per a la col·locació del paviment de la catedral 
de tres naus.

Es tracta d’una piscina de planta quadrangular 
amb els cantons corbats cap a l’interior, deixant els 
quatre angles rectes per a la col·locació de possibles 
columnes. A l’exterior presenta una triple motllura 
que ressegueix tot el perímetre de la piscina. Pel que 
fa a l’interior de la piscina, té una profunditat total de 
81 centímetres, repartida en dos nivells (un primer 
nivell de 35 centímetres i un segon nivell, el fons, de 
46 centímetres). El seu revestiment interior també és 
de signinum, perfectament enlluït i amb un quart de 
cercle a les juntures per tal de protegir-les de les filtra-
cions d’aigua.

Respecte a la funcionalitat de l’estructura que deli-
mita la piscina baptismal, i que configura un pla octo-

gonal amb mur aixecat exceptuant-ne la cara oest, on 
s’accedia, no és un mur en alçat formant una construc-
ció octogonal, un edifici exempt tal com havia propo-
sat Puig i Cadafalch (Puig i Cadafalch 1948, 13), sinó 
que pensem que correspondria a una barana d’obra, 
no gaire alta, on s’assentarien probablement vuit co-
lumnes distribuïdes als angles del seu traçat que sus-
tentarien una coberta. L’accés a la piscina i a aquest 
espai octogonal es faria per l’oest, just on la barana no 
està aixecada. 

Adossats a la fonamentació correguda transversal 
a la qual s’entrega per la seva cara est la fonamenta-
ció heptagonal, concretament a la cara oest, es van 
construir dos dipòsits (fig. 166 a 169) revestits amb 
signinum, de planta quadrangular, i molt similars al 
dipòsit de la fase anterior. Ambdues construccions es-
taven comunicades entre si per un petit forat, amb una 

Figura 157. Planta general de la zona del baptisteri amb la piscina a la zona central.
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Figura 158. Piscina baptismal (UE 14360) localitzada a l’interior de l’església de Santa Maria. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa 
Llordés. 

Figura 159. Costat est de la piscina baptismal i relació amb els 
signinum i el mur octogonal. Fotografia: Museu de Terrassa / 
Teresa Llordés. Figura 160. Detall de l’interior de la piscina baptismal.
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disposició descendent cap al nord, on s’havia construït 
un segon tram de conducció de desguàs que anava a 
buscar i reaprofitar el traçat cap a l’est de la conducció 
de la fase anterior, anul·lant-se així el tram de conduc-
ció del primer dipòsit que ja havia estat inutilitzat fins 
a la nova intersecció dels nous dipòsits. Un d’aquests, 
el situat davant del pas d’accés a l’interior de l’àmbit de 
la piscina, presentaria alhora una tapa extraïble perquè 
pogués ser transitable. Sembla que l’accés a la piscina 
era per aquest lloc, ja que la relació dels dipòsits amb 
la piscina baptismal és prou clara com per pensar en la 
seva funció litúrgica, i tota la seva relació amb la ceri-
mònia del baptisme.

Figura 161. Detall del costat nord de la piscina baptismal amb 
les restes de la motllura. 

Figura 162. Planta de la piscina baptismal (UE 14360), el mur octogonal (UE 14364), el paviment de signinum (UE 14361 i 14374) 
i els dipòsits annexos a la piscina (UE 14366). 
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Figura 163. Secció est-oest de la piscina baptismal (UE 14360), el mur octogonal (UE 14364) i el paviment de signinum (UE 
14361). 
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Figura 164. Restes del mur octogonal (UE 14364). Fotografia: 
Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 165. Restes del mur octogonal (UE 14364). Fotografia: 
Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 166. Planta dels dipòsits annexos a la piscina baptismal. 
La canalització correspon a la transformació en les fases poste-
riors. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 167. Detall del dipòsit (UE 14366). Fotografia: Museu 
de Terrassa / Teresa Llordés. 
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Cal indicar que, com va passar en l’excavació de la 
conducció de desguàs de la fase anterior, vam poder 
buidar el primer tram de sortida després del dipòsit 
situat al nord del segon, i hi van aparèixer vint-i-nou 
monedes, amb una data final de l’última aportació ofi-
cial segura que se situa en els anys 378-383, amb les 
emissions d’AE3 teodosianes, segons l’estudi realitzat 
per Teresa Marot. Però, també, dins aquests exemplars 
hi ha una altra moneda que bé es podria tractar d’al-
guna imitació de principis del segle v (Marot 2005, 3; 
inventari B-57).

Tot aquest nou espai estava pavimentat amb opus 
signinum, ben conservat en bona part d’aquest àmbit, i 
que ens ha servit per relacionar les estructures i definir 
els espais conservats com l’àmbit de la piscina, a un 
nivell inferior respecte al paviment del baptisteri. A la 
banda sud el paviment es perllongava fins més enllà 
del perímetre de la construcció romànica, de la qual es 

conserven les restes d’un pilar i l’empremta d’un altre 
que configurarien tres obertures que, tal vegada, per-
metrien l’accés dels catecúmens des de l’aula on devien 
realitzar la catequesi o actes previs al bateig. 

6.3.3. Consideracions

Tal com hem dit al principi, la funcionalitat 
d’aquest nou espai és del tot clara: es tracta d’un bap-
tisteri que ocuparia una dependència a l’est de l’edifici 
que considerem església, concretament darrere l’absis. 

Figura 168. Planta dels dipòsits (UE 14366) annexos a la pis-
cina baptismal. 

Figura 169. Canalització de desguàs dels dipòsits annexos a la 
piscina baptismal. 

Figura 170. Restes dels pilars localitzats a l’actual cambra sud 
de la construcció romànica. 
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Figura 171. Planta general de les restes de la fase preepiscopal iv (420/430). 
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Malgrat l’extensió conservada del paviment de l’àmbit 
del baptisteri, no hem observat espais definits més que 
el relacionat amb la piscina, centralitzada entorn d’un 
pla octogonal; els dos dipòsits d’emmagatzematge de 
les aigües de la piscina –amb la conducció de desguàs–; 
i l’accessibilitat a una altra estança al sud del baptisteri. 
Malgrat tot, la dificultat del conjunt estudiat radicaria 
en la seva cronologia i consegüentment la seva adscrip-
ció o no a la primera catedral d’Ègara, que hom ha 
considerat des del seu descobriment. Ja hem descrit la 
importància de les troballes numismàtiques relaciona-
des amb el segon dipòsit a l’hora de datar el paviment 
de mosaic de l’església, que sembla contemporània a 
la construcció d’aquest segon baptisteri. Per tot això, 
sembla evident que el baptisteri ja estava construït en 
el moment que el conjunt va rebre l’episcopalitat.

La interpretació de les estructures localitzades i que 
configuren aquest nou baptisteri presenta similituds 
amb la fase anterior, ja que hi ha aspectes construc-
tius i de funcionament que corroboren aquest fet. En-
tre aquestes similituds caldria destacar que el dipòsit 
de la fase anterior i els dos clarament adscrits a una 
piscina baptismal de la present fase són iguals cons-
tructivament; els nous dipòsits reutilitzant la mateixa 
conducció de desguàs per a un mateix fi, eliminar les 
aigües sagrades del baptisme després de buidar la pis-
cina baptismal;20 i finalment l’aparició de monedes 
contemporànies al funcionament d’aquests dipòsits 
que corroboraria un mateix fi, segurament relacionat 
amb la possible superstició de llançar monedes als llocs 
sagrats.21 

6.4. Fase preepiscopal iv (420/430)

Malgrat el període transcorregut des de la construc-
ció de les primeres estructures cristianes entorn de mitjan 
segle iv i la fase preepiscopal iii, entorn de mitjan segle 
v, i com hem pogut observar, el conjunt religiós cristià 
localitzat a l’extrem sud de l’istme de Sant Pere configu-
ra unes construccions edilícies que contínuament van 
transformant-se, amb ampliacions i reformes puntuals 
o generals, i que certifiquen així un conjunt viu que va 
adaptant-se d’acord amb les necessitats del moment. És 
en aquest moment que descrivim una nova fase on dis-
tingim un nombre de reformes molt puntuals, però des-
tacables per a la comprensió de l’ús i desenvolupament 
dels espais identificats, com són reformes del baptisteri 
i la repavimentació d’algunes de les cambres funeràries 
situades als peus de l’edifici de l’església.

6.4.1. Reformes al baptisteri

La configuració complexa de l’interior del bap-
tisteri, amb un cos centralitzat definit per un mur 
de traçat heptagonal i disposat en pla horitzontal de 
planta octogonal, i que identificàvem com una barana 
que sobresortia del paviment de signinum i on possi-
blement s’assentaven en els seus angles columnes que 
sustentarien una coberta, va ser rebaixat i cobert per 
un nou paviment, també de signinum, que arribaria 
fins als costats exteriors de la piscina. Recordem que 
l’espai interior delimitat per aquesta barana estava a 
una cota de nivell més baix. D’aquesta manera, s’acon-
seguia igualar la cota de nivell de la pavimentació a tot 
l’àmbit del baptisteri, restant com a únic element la 
piscina baptismal. 

També, dels dos dipòsits relacionats amb la piscina 
baptismal, el dipòsit nord serà inutilitzat i es construi-
rà un tram de conducció nova situada al mig d’aquest i 
connectant-se amb el forat de desguàs (fig. 174) origi-
nal del dipòsit. D’aquesta manera, només continuaria 
en ús el dipòsit sud, just el que es trobava situat davant 
del punt d’accés a la piscina, ara igualada la seva cota 
de nivell amb la tapa encaix que el cobriria. 

Aquesta important reforma dins el baptisteri impli-
carà una nova configuració de l’espai, que es transfor-
marà en un gran àmbit pavimentat amb una piscina 
baptismal, centralitzada i lleugerament desplaçada cap 
al sud.

6.4.2. Reformes a les cambres funeràries

És evident que al llarg d’aquests anys, comparti-
mentats en fases artificials definides per nosaltres, i que 
no tenen més objectiu que diferenciar i entendre la raó 
d’aquestes grans reformes, han anat produint-se nom-
broses actuacions que no hem detectat o que simple-
ment no han suposat un canvi significatiu. En aquest 
moment sí que hem pogut determinar una reforma lli-
gada a l’itinerari de circulació en la zona de les cambres 
funeràries descrites en fases anteriors. Concretament, 
hem documentat una remodelació en el pas entre les 
cambres números 3 i 5.

6.5. Fase preepiscopal v (mitjan segle v)

Poc abans de la designació episcopal del conjunt 
religiós detectem una important reforma constructiva 
que devia pretendre comportar una nova reorganitza-

20. Tenim segur el desguàs de les aigües utilitzades per a l’acte del baptisme en la segona fase: és sacrilegi reconduir les «aigües sagrades» 
a un desguàs d’aigües brutes; per tant, cal suposar un reaprofitament d’una canalització «sagrada» anterior.

21. Cal ressaltar que l’estudi de tots dos conjunts monetaris per part de T. Marot permet deduir-ne que «en els dos casos s’observa una 
alta coherència de composició, uns intervals cronològics curts i acotats, un estat de conservació similar i una uniformitat quant a les denomi-
nacions presents», i que «sobretot el primer conjunt, denoten un cert criteri de selecció premeditada» (Marot 2005, p. 1).
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ció estructural, espacial i litúrgica. A l’extrem oest, i 
precedit per un estret passadís de circulació d’accés a la 
basílica i als espais funeraris, les dues estances funerà-
ries existents als peus de l’església, cambres funeràries 
números 1 i 4, són substituïdes per un gran àmbit, 
un nou baptisteri. La seva nova configuració espaci-
al comportarà l’enderroc del mur oest (UE 8325) i 
la prolongació dels murs nord (UE 8307) i sud (UE 
8864). La transformació d’àmbits ja existents que no 
afectaven el desenvolupament litúrgic habitual perme-
tia que la construcció del nou baptisteri no comportés 
gaire complexitat estructural. Aquest fet permetia la 
continuïtat d’ús de l’anterior baptisteri, i no és estrany 
pensar en una existència de simultaneïtat inicial, que 
no d’ús necessàriament, per a ambdues construccions. 
Ja hem explicat en la fase anterior que vam detectar 

Figura 172. Planta de la zona del baptisteri amb l’eliminació del mur octogonal i la unificació dels paviments de signinum (UE 14372). 

Figura 173. Signinum (UE 14372) que inutilitza el mur octo-
gonal. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 
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una reforma estructural del complex baptismal anteri-
or, amb la supressió del mur corregut de pla octogonal 
i igualant-se la cota de pavimentació interior al voltant 
de la piscina i el corresponent a l’espai del baptisteri. El 
moment de l’amortització definitiva d’aquest baptiste-
ri es va dur a terme quan es va construir el nou edifici 
catedralici, de tres naus, entorn de l’any 450; és a dir, 
quan ja estava també en funcionament el nou baptis-

teri situat a l’extrem oest. Hem d’entendre que la fina-
lització de la construcció del nou baptisteri i l’amortit-
zació del de la fase anterior va coincidir també amb la 
designació episcopal i la consegüent transformació de 
la basílica en catedral.

El nou baptisteri relacionat amb l’església pavimen- 
tada amb mosaic delimita una estança d’11,30 metres 
per 10,60 metres, de la qual es conserva el mur nord 

Figura 174. Canalització que inutilitza part dels dipòsits anne-
xos a la piscina baptismal de la fase anterior. Fotografia: Museu 
de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 175. Vista general dels paviments de signinum. Fotogra-
fia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 176. Vista general dels paviments de signinum a la zona 
del baptisteri. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 177. Tapiat del pas en el mur UE 8325 que permetia 
el pas a les cambres funeràries. Fotografia: Museu de Terrassa / 
Teresa Llordés. 
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Figura 178. Planta general de les restes de la fase preepiscopal v (mitjan segle v).
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(UE 8060), el sud (UE 8864) i el mur de façana oest 
conservat sota l’actual façana del baptisteri episcopal. 
La configuració original que ens ha arribat, parets 
nord, oest i sud en alçats, correspon a la transformació 
del baptisteri preepiscopal en la nova configuració del 
baptisteri episcopal, més estret que l’anterior perquè 
havia d’adaptar-se a la caixa de la nau central de la 
catedral. El fet que l’edifici baptismal de l’etapa episco-
pal hagi estat reutilitzat després de la seva amortització 
i adaptat indistintament per a diversos usos fins avui 
dia, ha comportat que les restes conservades a nivell 
de planta se’ns mostrin amb puntuals intrusions, im-
portants en alguns casos, però que no afecten del tot 

la comprensió espacial original. Hem de recordar que 
a finals del segle xix es va instal·lar en aquest lloc un 
complex industrial per al vi o l’oli (dos cups i una gran 
premsa). 

És per tot això que les restes conservades d’aquest 
primer baptisteri es limiten al paviment, a la piscina, 
a la conducció d’aigües –entrada i sortida– i a un ren-
tapeus. Curiosament, com observarem amb les restes 
de l’anterior baptisteri preepiscopal situat a l’est de 
la basílica, la planta interior presenta una precarietat 
d’elements estructurals dins un gran espai. D’alguna 
manera, hem de pensar que el protagonisme del bap-
tisteri correspon a la piscina, localitzada al centre. 

Figura 179. Planta general del baptisteri de la fase preepiscopal v.
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El paviment d’opus signinum (UE 8032 i 8062) es 
conserva sota les restes dels altres dos paviments de les 
fases posteriors del baptisteri i, malgrat els retalls poste-
riors, és present en gran part de l’estança. Cal recordar 
que la construcció del nou baptisteri catedralici, més es-
tret que l’anterior, fa que els extrems nord i sud del pavi-
ment es trobin dins els àmbits nord i sud del baptisteri.

La piscina (UE 8278) se situa al centre dibuixant 
una planta més o menys octogonal irregular, però lleu-
gerament desplaçada cap a l’oest perquè la presència del 
mur (UE 8325) de la cambra funerària estava condicio- 
nada per les sepultures de les cambres funeràries de les 
fases anteriors localitzades en aquest punt, que van ser 

respectades. La piscina es va construir dins un forat 
quadrat i forma una estructura massissada amb pedres i 
còdols lligats amb morter de sorra i força calç. En el seu 
centre, es configura un dipòsit octogonal de dos nivells, 
de 20 centímetres de fons el superior i de 32 centíme-
tres de fons l’inferior més petit, configurant una planta 
regular. Els seus angles són suaus i diferencien sis cares 
conservades que permeten reconstruir-hi les vuit que 
tindria originàriament. A l’exterior presenta un doble 
graonat. Desconeixem l’acabat superficial i d’accés a 
l’interior de la piscina a causa del seu estat de conser-
vació, tot i que hem de suposar una alçada accessible i 
similar als graons exteriors.22

Figura 180. Detall de la piscina baptismal. 

22. En el moment de la present redacció es va poder descobrir-la del tot, ja que estava coberta parcialment per elements estructurals 
d’època moderna. Malgrat això, l’estat de les obres de restauració tan sols va permetre poder documentar-la de forma exhaustiva. Es va tornar 
a tapar i estem a l’espera de finalitzar els treballs de documentació al final de les obres.
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Figura 181. Foto general de la piscina baptismal abans del desmuntatge dels pilars moderns. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa 
Llordés.
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Figura 182. Detall de la piscina baptismal

Figura 183. Detall de la piscina baptismal. 

Figura 184. Detall de la piscina baptismal. 

Figura 185. Secció de la piscina baptismal.

99

LA SEU EPISCOPAL D’èGARA. ANàLISI I DESCRIPCIÓ DE LES RESTES ARqUITECTÒNIqUES



Figura 186. Imatge general dels paviments de signinum que pa-
vimenten l’espai del baptisteri. Fotografia: Museu de Terrassa / 
Teresa Llordés. 

Figura 187. Imatge general dels paviments de signinum que pa-
vimenten l’espai del baptisteri. Fotografia: Museu de Terrassa / 
Teresa Llordés.

Figura 188. Paviments de signinum.
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Al fons, al costat sud, conserva el forat de desguàs 
que es canalitzava (fig. 190) cap a l’estança sud con-
tigua, on es va excavar al subsòl un pou (fig. 189), 
d’1,20 metres de diàmetre aproximat, per tal de rebre 
les aigües del bateig. La construcció d’aquest pou de-
gué comportar l’amortització d’aquesta cambra fune-
rària, número 5, ja que detectem que la porta d’accés a 
la cambra número 2 va ser tapiada. Cal esmentar que 
en els nivells d’amortització d’aquest pou van aparèixer 
un bon nombre de fragments de llànties de vidre i ele-
ments de plom relacionats amb la seva subjecció.Figura 189. Pou (UE 8813) de desguàs de la piscina baptismal. 

Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés.

Figura 190. Canalització de sortida de les aigües de la piscina al 
pou. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés.

Figura 191. Llànties de vidre localitzades al reompliment del 
pou. 

Figura 192. Llànties de vidre localitzades al reompliment del 
pou. 
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En el paviment es conserven les restes de la cana-
lització que conduïa l’aigua des de l’exterior cap a la 
piscina (UE 8381 i 8382), on el retall posterior d’un 
cup ens impossibilita conèixer com feia la seva con-
nexió. Aquesta canalització (fig. 197 i 198) està cons-
truïda amb obra i dibuixa un perfil rectangular de 40 
centímetres d’amplada i 10 centímetres de fons. A la 
superfície presenta un petit encaix per assentar-hi una 
coberta, probablement un lateris. Cal entendre que la 

presència del pou d’aigua (UE 71500) (fig. 199 i 200) 
localitzat al pati i, sobretot, el traçat direccional de la 
conducció ens permet la seva relació.

El graonat exterior de la piscina presenta un reves-
timent gruixut de signinum que correspon a la prolon-
gació del propi paviment del baptisteri. L’interior de la 
piscina presenta també un enlluït de signinum. 

Just al mur oest, i centralitzat, hi ha un element 
configurat mitjançat una depressió còncava del propi 
paviment de signinum, de planta més o menys rectangu-
lar, i que té un petit forat de desguàs al mur oest, que es  
troba conservat sota l’actual mur de façana, i que re-
conduiria les aigües cap a l’exterior. A més a més, s’ha 
detectat una reforma interior d’aquesta depressió rea-
litzada amb obra (UE 8607) i que devia regularitzar 
l’espai interior –probablement vinculada a la fase epis-
copal– (fig. 201 i 202). Cal entendre aquest element 
com un possible rentapeus, perquè la seva mida ens 
sembla massa petita per a algun altre tipus de neteja 
del cos. També suposem que l’ús d’aquest element per 
a la neteja personal es devia realitzar prèviament al ba-
teig, perquè l’aigua expulsada no ha estat consagrada i 
pot ser desguassada a l’exterior arbitràriament. Recor-
dem que l’aigua utilitzada per a la cerimònia del bateig 
del present baptisteri és reconduïda a un pou localitzat 
en un àmbit contigu, i no a l’exterior.

Figura 193. Ploms relacionats amb la subjecció de les llànties de vidre localitzades al reompliment del pou. 

Figura 194. Detall d’un dels ploms relacionats amb la subjecció 
de les llànties de vidre localitzades al reompliment del pou.
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Figura 195. Llànties de vidre localitzades a l’interior del pou de sortida de les aigües de la piscina baptismal. Dibuix: X. Carlús / 
Museu de Terrassa.
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Figura 196. Ploms per a la subjecció de les llànties de vidre localitzats a l’interior del pou de sortida de les aigües de la piscina baptis-
mal. Dibuix: X. Carlús / Museu de Terrassa. 
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Figura 197. Canal d’entrada d’aigua. 

Figura 198. Canal d’entrada d’aigua.

Figura 199. Pou localitzat a l’exterior de la catedral i des d’on 
possiblement s’extreia l’aigua de la piscina baptismal. 

Figura 200. Lateral del pou exterior.

Figura 201. Possible rentapeus localitzat en un extrem del bap-
tisteri.

Figura 202. Possible rentapeus localitzat en un extrem del bap-
tisteri. 
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Pel que fa a la circulació d’aquest espai, no s’ha de-
tectat cap indici de porta que indiqués com s’hi acce-
dia. El fet que reutilitzés els murs de les cambres fune-
ràries, ja sigui a nivell de fonament o d’alçada, devia 
implicar la construcció de noves portes d’acord amb 
les necessitats del nou ús. És per això que la conti-
nuïtat dels murs de fonament, sense cap interrupció 
en els punts on presumiblement hi hauria una porta, 
com veiem en altres construccions d’aquest conjunt, 
no és visible. També és cert que el mur est mai ha estat 
detectat, ni en les fases posteriors. Tal vegada, tenint 
en compte que una de les accessibilitats a la basílica 
s’ubicaria en aquest punt, és fàcil pensar en un accés 
principal en aquesta zona. 

6.6. Fase episcopal i (450/460 - principis segle 
vi)

La designació com a seu episcopal del conjunt re-
ligiós fins ara estudiat, pel bisbe Nundinari de Bar-
celona, entre els anys 450 i 460, comportarà el plan-
tejament d’una nova configuració de construccions 
relacionades amb el desenvolupament de les activitats 
pròpies d’un conjunt episcopal. Hem de suposar que, 
malgrat l’espectacularitat que hom pot observar en la 
configuració edilícia conservada en l’última fase pree-
piscopal, cal entendre que de cap manera aquesta con-
figuració transmetia la grandiositat desitjada d’acord 
amb la nova categoria. És per això que aquest nou pro-
jecte degué abandonar tot pla plantejat i parcialment 
ja iniciat, com ha estat el cas de la construcció del ter-
cer baptisteri, que, com també hem pogut entreveure 
al llarg de les diverses modificacions i transformacions 
del conjunt religiós, posa de manifest aquest caràcter 
viu i de contínua activitat reformista. Per tant, ente-
nem que aquest nou projecte serà engegat pel bisbe 
Irineu, entre els anys 450 i 460, sota dos condicionants 
força evidents: les construccions religioses hereves de 
les fases anteriors; i la topografia i espai existents al 
nord d’aquests edificis –zona de nova urbanització. 
Com hem pogut constatar amb l’estratigrafia arqueo-
lògica i les noves construccions, però sobretot amb el 
seguiment de la tipologia dels enterraments –tombes 
de tègules disposades a doble vessant que seran subs-
tituïdes progressivament per caixes d’obra a mesura 
que s’allunyen de la catedral–, el termini i consecució 
d’aquesta nova configuració de gran envergadura, que 
no creiem que sobrepassés la primera meitat del segle 
vi, degué ser susceptible a continus canvis segons les 
necessitats i criteris del moment (diferents executors 
de l’obra i diferents bisbes).

Com també hem indicat anteriorment, aquest nou 
projecte va tenir dos condicionants que l’arquitecte 
de l’obra va resoldre de forma excel·lent per tal d’en-
cabir-hi les construccions necessàries per al correcte 

desenvolupament administratiu, religiós i de residèn-
cia del bisbe: la conservació de l’espai litúrgic principal 
existent i la topografia. D’acord amb aquestes premis-
ses, es va concebre una configuració edilícia disposa-
da en tres terrasses on, de manera descendent des del 
nord cap a l’extrem de l’istme, al sud, es construïren 
els edificis episcopals. La datació d’algunes de les es-
tructures d’aquesta nova construcció ens ha permès 
resseguir aquest procés constructiu que es va iniciar 
amb les reformes i noves construccions identificades a 
la terrassa interior, l’extrem sud de l’istme, coincidint 
amb la zona residencial del bisbe. Una segona terras-
sa, a una cota superior a l’anterior, correspondria a la 
transformació de l’antiga església, ara catedral, en una 
edificació de tres naus amb capçalera tripartida. Tam-
bé, al nord de la catedral però a la mateixa terrassa, i 
amb una connexió litúrgica clara, es construeix l’edifici 
eclesial de caràcter martirial o funerari, l’actual església 
de Sant Miquel. Finalment, en una terrassa superior, 
probablement l’extrem nord del conjunt episcopal, es 
va construir l’església parroquial, també de planta de 
tres naus, però amb una complexitat arquitectònica i 
diferenciada de la resta d’edificacions ja construïdes. 
Al sud d’aquesta nova edificació parroquial es localit-
zaria l’espai de necròpoli i pati centralitzat on es distri-
buirien els tres accessos principals a les esglésies. A la 
banda oest, i potser a manera de tancament d’aquesta 
disposició de tres esglésies, es construïren almenys dos 
passadissos o corredors funeraris que alhora servirien 
d’entrada al conjunt, per la zona de la necròpoli i pati, 
i a l’accés directe a l’església parroquial per les naus la-
terals, i a la catedral per la nau lateral nord. La configu-
ració definitiva del conjunt episcopal, dins la primera 
meitat del segle vi, deixa clara la voluntat del projecte 
concebut inicialment, que preveia una disposició de 
les tres esglésies entorn d’un pati central, on es delimi-
taria una zona de cementiri, just al costat de l’església 
parroquial, i una altra de pati amb un pou, ja existent 
a la fase anterior, amb la funció de reconduir l’aigua 
cap al baptisteri mitjançant una canalització que seria 
amortitzada en la fase episcopal.

6.6.1. Catedral i baptisteri

L’inici dels treballs del nou projecte es porten a ter-
me a la zona sud del conjunt, que abastaria la zona 
residencial i l’edifici de l’església, ara catedral. La nova 
catedral s’aixeca condicionada per les estructures exis-
tents, algunes de les quals seran adaptades o transfor-
mades per tal d’integrar-les al nou projecte –com és el 
baptisteri. En cap moment observem una paralització 
de l’activitat religiosa a causa dels treballs. La tasca 
constructiva s’inicia amb l’aixecament de la caixa exte-
rior de la nova edificació, que correspon als límits ex- 
teriors de les naus laterals (UE 1033, 6047, 6048, 
8241, 8242 i 12338), de l’absis (UE 1033 i 1305) i del 
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Figura 203. Planta general de les restes de la fase episcopal i (450/460 - principis segle vi). 
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Figura 204. Planta general de 
la catedral d’Ègara amb el bap-
tisteri als peus. 
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Figura 205. Reconstrucció hipotètica de la distribució de la catedral d’Ègara. Dibuix: Francesc Riart. 
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Figura 206. Planta general de la catedral d’Ègara. 
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baptisteri de la catedral (UE 8064). Després es proce-
deix a l’enderroc de l’antiga església per permetre cons-
truir-hi la nau central, possiblement separada de les 
naus laterals per columnes assentades en una fonamen-
tació correguda (UE 4014, 6014 i 14331). La tipolo-
gia arquitectònica d’aquest nou edifici correspon a un 
edifici de planta de tres naus, una capçalera tripartida 
de tres absis a l’est i, dins la mateixa caixa estructural, 
un baptisteri situat als peus de la nau, a l’oest. 

Aquesta tipologia arquitectònica, molt comuna en  
edificis semblants, comporta un tipus de coberta dis-
posada a doble vessant respecte a la nau central i a un 
sol vessant per cadascuna de les naus laterals, a un ni-
vell més baix. Arqueològicament, s’ha conservat pràc-
ticament la planta sencera de l’edifici, sobretot respecte 
a la banda nord, que conserva tota l’estructura amb 
l’absis lateral inclòs. La caixa de tota aquesta construc-
ció inclou també l’edifici del nou baptisteri, que va ser 

recuperat de la fase anterior i adaptat a la nova cons-
trucció.

6.6.1.1. Catedral
La nau central és més ampla que les naus laterals 

i configura un espai de 40 metres de llargada (fins a 
l’inici de l’absis i sense comptar la caixa del baptisteri) 
per 8,50 metres d’amplada. La separació vindria indi-
cada per la presència constructiva d’una fonamentació 
correguda (UE 4014, 6014, 14331) (fig. 206, 207 i 
208), amb un reforç simètric, i disposat regularment 
en el seu traçat, de 65 centímetres de separació. Aques-
ta fonamentació tindria l’objecte de reforçar la base de 
tot un seguit, probablement, de columnes, en un nom- 
bre no superior a deu columnes per banda, distribuï-
des amb un intercolumni de 2,70 metres. Hem d’en-
tendre que cadascuna d’aquestes columnes tindria un 
capitell des del qual arrencarien els arcs de descàrrega 
que configurarien la paret aixecada amb coberta a dues 
aigües. 

Aquest cos sobresortint tindria una sèrie d’obertu-
res, finestres (fig. 209 a 211), amb l’objectiu de donar 
llum a la nau central. La conservació de les restes de 
dues finestres a les façanes sud i nord del nou baptisteri 
–que forma part de la caixa constructiva de l’edifici– 
permet fer-ne una reconstrucció i relativa distribució. 
Cal indicar que presenta un alçat exterior amb volta 
carreuada de pedra tova i brancals de carreus, amb una 
obertura de llum d’aproximadament 85 centímetres i 
una alçada de 2 metres. En canvi, l’alçat interior se’ns 
presenta amb un perímetre rectangular de 2,20 m d’al-
çada i amb una llinda de fusta adossada a la part supe-
rior de la cara interna de la dovella carreuada.23

Les naus laterals tenien una amplada de 4 metres 
i una llargada de 40 metres. Els seus respectius murs, 
nord (UE 1033) (fig. 212 i 213) i sud (UE 6047, 6048 
i 12338) (fig. 214 i 215) respectivament, no són con-
temporanis, ja que el mur sud presenta trams conser-
vats de les fases anteriors. El mur de façana nord (UE 
1033) es construeix sobre part dels murs dels àmbits 
de la primera fase constructiva (UE 4047 i 4325) 
seguint la mateixa orientació; avui dia se’n conserva 
tota la fonamentació i punts força elevats de la seva 
façana. Sabem pel mateix mossèn Arnella que aquest 
mur es conservava aixecat el 1613, any del seu ender-
roc.24 Parcialment descobert durant les excavacions de 
J. Puig i Cadafalch, i refent-se algunes parts del seu 
perfil, les darreres intervencions han permès el desco-
briment del seu total traçat conservat i la seva fona-
mentació, així com descobrir les restes del nivell i el 
tipus de pavimentació. Constructivament, és un mur 

Figura 207. Fonamentació de les columnes de la nau central de  
la catedral.

Figura 208. Fonamentació de les columnes de la nau central de  
la catedral. 

23. Durant la present redacció es va procedir a l’obertura de les restes ja localitzades de la finestra sud; és per això que només procedim 
ara a l’aportació de les dades formals, en espera de l’estudi definitiu.

24. En les fases anteriors a la construcció de la catedral era el límit de la localització d’estructures de caire religiós; en les fases posteriors 
es mantindrà en peus i farà les funcions de delimitar l’espai d’ús parroquial del conjunt, de l’espai d’ús de l’orde monàstic de sant Ruf.
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Figura 209. Alçat del mur nord del baptisteri amb una de les finestres.

Figura 210. Finestra nord del baptisteri. 

Figura 211. Finestra sud del baptisteri.
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de grans dimensions de 92 centímetres d’amplada mà-
xima, 52 metres de llargada total (dels quals se’n con-
serven aproximadament 43 metres) i 1,50 metres d’al-
çada màxima conservada. El mur presenta per la cara 
interior una sèrie de contraforts (fig. 216) localitzats a 

nivell de fonamentació, i que són coincidents amb la 
ubicació de les columnes oposades de la nau central. 

En el mur de la façana nord de la catedral, en el 
punt coincident amb la porta sud original de l’església 
de Sant Miquel i com a testimoni del rigor en l’execu-
ció del projecte inicial, es va construir una porta, flan-
quejada a l’exterior per dos pilars que en el moment 
de la construcció de l’edifici funerari coincidiran amb 
els corresponents a aquest que s’uniran per tal d’habi-
litar un espai circulatori entre ambdues construccions. 

Figura 212. Mur UE 1033. 

Figura 213. Detall del parament del mur UE 1033. 

Figura 214. Mur UE 6047. 

Figura 215. Detall del mur de tancament sud de la catedral 
d’Ègara (UE 12338).

Figura 216. Detall del mur UE 1033 a la zona del pas de comu-
nicació entre la catedral i l’edifici funerari. 
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Figura 217. Detall del marxapeu de la porta de comunicació 
entre la catedral i l’edifici funerari.

Figura 218. Mur UE 1033, façana sud. Porta de comunicació 
entre la catedral i l’edifici funerari (al fons). 

Figura 219. Mur UE 1033, façana nord. Porta de comunicació 
entre la catedral i l’edifici funerari. 

Figura 220. Paviment de signinum de la nau sud de la catedral 
d’Ègara. 

Figura 221. Detall de l’ampliació del mur del lacus d’època ro-
mana i la seva transformació en façana sud de la catedral. 
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Alhora, aquests dos pilars tenien continuïtat amb dos 
que flanquejaven l’interior i permetien lligar-los amb 
l’estructura de la nau central. Cal indicar que la ubica-
ció d’aquesta porta va implicar la interrupció del traçat 
de la fonamentació, tal com indiquen les restes d’un 
enterrament de tègules disposades a doble vessant.25 
Com a coberta paviment de la tomba localitzada en 
aquest punt distingim les restes d’un paviment de sig-
ninum que ens aporta la cota original de la pavimenta-
ció de la catedral, per sobre del paviment de mosaic de 
l’anterior fase (fig. 217 a 219).

La nau lateral sud ocupava l’espai corresponent a la 
cambra funerària número 2 de la fase preepiscopal, que 
havia estat amortitzada per una pavimentació general 
de signinum (fig. 220) coincidint amb l’ús residencial 
d’aquesta zona previ a l’enderroc de l’església anterior 
i construcció de la nau central. Cal assenyalar també 
que el mur sud de la nau (UE 6047 i 12338), conservat  
en el tram oest per sobre del paviment que amortitzava 
la cambra funerària, seria reaprofitat i corregit el seu 
traçat a la zona del lacus mitjançant l’engrossiment per 
la part interior per, segurament, equilibrar la construc-
ció del nou edifici de tres naus (fig. 221). L’estat de 
conservació en aquest traçat est no ens permet obser-
var l’existència d’algun pas cap a la zona residencial, 
tot i que sí que hem identificat diversos passos en les 
fases anteriors. Hem de recordar que, com en el cas 
del mur nord, enderrocat l’any 1613, és molt probable 
que el tram central del seu traçat, just el que corres-
pondria a la façana sud de la canongia, entre el claus-
tre romànic i les dependències de la parròquia d’època 
moderna, estigués dempeus fins al seu enderroc l’any 
1921. L’extrem oest d’aquesta nau, com passa al costat 
nord, resta individualitzat al sud del baptisteri, i s’hi 
accedia mitjançant una porta amb escala, per salvar la 
diferència de nivells. Una altra escala i possible porta 
també permetia accedir al baptisteri.

La capçalera tripartida (UE 1033 i 1305) (fig. 222 
a 226) estava composta per un absis central i dos de 
disposats a banda i banda. L’absis nord va ser loca-
litzat l’any 1995,26 conservat a nivell de fonaments, 
dibuixant una planta poligonal a l’exterior i semicir-
cular a l’interior lligada a les restes de la fonamentació 
del mur nord de la catedral. Aquesta planta poligo-
nal correspon als fonaments i, per tant, no necessà-
riament s’ha de relacionar amb la mateixa planta en 
alçat. Aquesta planta semicircular interior queda tan-
cada per un mur corregut fins a l’extrem sud, proba-
blement tancant el mateix absis del costat sud, que és 

visible tan sols a nivell de fonamentació a l’interior de 
Santa Maria.

També, en aquest extrem de convergència de l’absis 
nord i el mur nord de la catedral, als quals s’ha donat el 
mateix número estratigràfic –corresponen a la mateixa 
estructura constructiva–, es localitzen tota una munió 
d’estructures (fig. 226) amb una doble direcció, cap a 
l’est i cap al nord, que interpretem com a contraforts i 
murs de contenció, ja que l’absis és en un dels vessants 
de l’istme.

La ubicació de l’accés principal a la catedral, ente-
nent aquest espai com el corresponent a l’àmbit que 
ocuparien els fidels durant el desenvolupament de la 
litúrgia de l’eucaristia, les tres naus, no s’ha pogut iden-
tificar clarament. Però, com hem vist en totes les fases 
constructives, la presència d’una obertura per a la circu-
lació entre dos àmbits implica la interrupció del traçat 
del mur de fonament. De fet, en el traçat del mur nord 
hem observat aquesta singularitat en quatre punts. A 
l’extrem oest, relacionat amb l’àmbit nord funerari, 
clarament dos passos d’accés als corredors funeraris 
que possiblement tancarien el conjunt pel costat oest; 
a l’est, a l’alçada de Sant Miquel, una porta, ja descrita, 
de circulació cap a l’esmentada església; i, en el traçat 
mitjà però corresponent a l’extrem oest de la nau late-
ral nord, el mur apareix interromput, sense entendre 
si és degut a l’estat de conservació o a l’existència de 
l’esmentada porta. És clar, també, que aquest punt co-
incideix amb el pati central on es disposen els accessos 
principals de les altres edificacions.

Respecte a la pavimentació general de la catedral, a 
excepció de l’àmbit sud del baptisteri i l’extrem oest de 
la nau lateral sud, conservat a una cota inferior, la pre-
sència de restes de paviment d’opus signinum conserva-
des en alguns punts (fragments aïllats de la nau central 
i nivell de preparació del paviment de la nau lateral sud 
–interior de l’església de Santa Maria–, restes de pavi-
mentació en part de la zona oest de la nau lateral sud, i 
sota el marxapeu de la porta de comunicació amb l’edi-
fici de Sant Miquel) ens indica que aquest seria el tipus 
de pavimentació de la catedral. A l’extrem sud-oest de 
la catedral, coincidint amb l’actual capella i braç sud 
de l’església romànica de Santa Maria, s’ha conservat 
la base preparatòria per a la instal·lació del paviment 
de la catedral. D’aquesta manera observem com sobre 
el paviment de signinum del segon baptisteri es puja el 
nivell amb un terraplenament de pedres i sorres amb 
força morter de calç; i, superficialment, una gruixuda 
capa de morter de calç donava consistència i el regula-

25. Malgrat aparèixer dibuixada en el plànol de Puig l’any 1948, no serà fins a la publicació, per part d’Antonio Moro, d’un article a 
la revista Terme l’any 1987 que serà tinguda en compte per als estudis posteriors, ja que va ser tapiada durant les obres de restauració sense 
diferenciar-se de la resta del mur.

26. L’excavació va desenvolupar-se durant el primer semestre de l’any 1995 i va ser dirigida per Antonio Moro (Museu de Terrassa) i An-
toni Rigo (CODEX), sota la coordinació de Francesc Tuset. L’actuació va centrar-se en l’excavació de la zona nord de l’absis de Santa Maria 
amb l’objectiu de donar unes primeres respostes als interrogants històrics plantejats en les excavacions antigues.
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Figura 222. Planta de l’absis lateral nord de la capçalera tripartida de la catedral d’Ègara. Planimetria: CODEX.

Figura 223. Absis lateral nord de la capçalera tripartida de l’an-
tiga catedral d’Ègara. Al centre, restes del contrafort del mur i 
de la fonamentació correguda. Fotografia: CODEX / Museu 
de Terrassa. 

Figura 224. Absis lateral nord de la capçalera tripartida de l’an-
tiga catedral d’Ègara. Al cantó esquerre observem l’absis de San-
ta Maria i el reompliment de pedres de la rasa de fonamentació. 
Fotografia: CODEX / Antoni Rigo. 
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ritzaria. Els nivells superiors sobre els quals s’ha de dis-
posar el nou paviment no s’han conservat, però altres 
exemples coneguts permeten afirmar que sobre aques-
ta capa de morter de calç seguiria un terraplenament 
de terres i, a sobre, el paviment de signinum. Tenint en 
compte la cota de nivell aconseguida i corroborada del 
tot amb la porta de comunicació amb Sant Miquel, 
aquest paviment estava per sobre del de la fase anterior, 
el mosaic. Per tant, i pel que també veiem a tot l’espai 
que definirien les tres naus, a excepció dels tres absis i 
l’àmbit sud del baptisteri, la seva construcció implica-
ria l’amortització de totes les estructures localitzades a 
sota i relacionades amb la fase anterior.

6.6.1.2. Baptisteri
La nova configuració arquitectònica va modificar 

també el límit perimetral del baptisteri de la fase ante-
rior, situat als peus de l’església. Mantenint la mateixa 
caixa constructiva de la catedral, es van enderrocar les 
façanes nord i sud i se’n van construir unes de noves 
seguint la línia de columnes de la nau central (UE 
8064). La conservació dels murs oest i possiblement 

el mur est del baptisteri, que no s’ha conservat, es pro-
longarien per completar la caixa, configurant així un 
edifici independent i tancat, i només comunicat amb 
els àmbits nord i sud –prolongacions independents de 
les respectives naus laterals cap a l’oest– mitjançant 
una sèrie de portes. En el mur nord trobem una porta 
centralitzada, d’1,72 metres d’amplada, que comuni-
caria el baptisteri amb l’àmbit funerari dels albats, i 
des d’aquí s’accediria als corredors funeraris i a la nau 
lateral nord. En el mur sud testimoniem una estreta 
porta a l’extrem est que permetria accedir a la residèn-
cia episcopal. La falta del mur est del baptisteri, el que 
separaria la nau central d’aquest espai, no ens permet 
concretar l’existència de cap comunicació.

Dels quatre murs del baptisteri, se n’han conservat 
quasi la totalitat de la façana oest, de 9,50 metres, i els 
murs nord, de 12 metres, i sud, de 12 metres, gràci-
es al fet que van ser aprofitats per a les construccions 
d’època romànica i moderna. En els murs nord i sud, 
a una alçada de 5 metres, es van localitzar les restes 
de dues finestres que donaven llum al baptisteri, i que 
ja hem descrit a l’apartat de les naus laterals. De fet, 

Figura 225. Detall del contrafort de l’absis lateral nord de la 
capçalera tripartida de la catedral d’Ègara. Fotografia: CODEX 
/ Antoni Rigo. 

Figura 226. Estructures adossades a l’absis lateral nord i talla-
des per la construcció del mur de tancament d’època moderna. 
Fotografia: CODEX / Museu de Terrassa. 
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Figura 227. Planta del baptisteri amb la piscina i els nous paviments de signinum que repavimenten l’espai. 

l’indici de la ubicació de les finestres del baptisteri ve 
donat perquè coincideixen amb les obertures relacio-
nades amb la configuració moderna, portes i armaris, 
que probablement aprofitarien. La reconstrucció de la 
seva ubicació ens fa pensar en quatre finestres a banda 
i banda, i desconeixem si la façana oest en tindria una 
altra, precisament on ara hi ha una balconada del se-
gle xvii. El mur oest, que correspondria a la façana de 
tancament de tota la caixa constructiva, ha estat posat 
al descobert durant les obres de restauració i de cons-
trucció del nou equipament museístic del conjunt, 
i ara resta visible. La façana està formada per pedres  
i còdols de mida mitjana, lligats amb morter de sorra i  
força calç, configurant filades més o menys regularit-
zades i amb carreus de gran volum, alguns reutilitzats 
d’època romana, a l’únic angle conservat, el nord. No 
sabem si aquesta façana tindria alguna obertura, ja que 
les reformes posteriors no ho han permès diferenciar. 

La reestructuració de l’edifici del baptisteri també 
va afectar la piscina baptismal (UE 8278) i la seva pa-

vimentació. Malgrat no trobar-se sencera arran de la 
construcció d’un cup de finals del segle xix, arqueo-
lògicament documentem una important reforma que 
afecta sobretot el seu perímetre. Aquest és modificat 
mitjançat l’ampliació del graonat exterior i en part dels 
seus angles, configurant-s’hi així una forma estrellada. 
També la repavimentació de la sala comportarà canvis 
en els seus accessos, ja que en aixecar el paviment, tam-
bé s’aixequen les escales d’accés a la banda sud.

Un nou paviment de signinum (UE 8082 i 8634) 
substituirà l’anterior, amb l’objectiu de regularitzar el 
paviment de la fase preepiscopal, que presentava un 
fort desnivell cap al sud, ja originari en el moment de 
la seva construcció, i que va condicionar de manera 
significativa els graons d’accés a l’interior de la piscina 
per aquest costat sud. El nou paviment va corregir el 
desnivell, la qual cosa va implicar un nou graonat i 
configuració exterior (fig. 232 a 233).

Així mateix, observem com el nou paviment inuti-
litza, com la construcció del mur nord, el canal d’en-
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Figura 228. Secció de la piscina baptismal amb la nova configuració dels graons d’accés. 

Figura 229. Piscina baptismal. Figura 230. Piscina baptismal.
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trada d’aigua a la piscina baptismal, construïda en la 
fase anterior. Sembla que el forat de desguàs i la seva 
conducció es mantenen, però observem en el seu traçat 
inicial certes reparacions.

6.6.1.3. Enterraments
Als extrems d’aquesta nau nord, documentem un 

espai funerari diferenciat però no tancat, localitzat al 

nord de la caixa del baptisteri. Aquest espai funerari 
lateral nord del baptisteri presenta una funció clara-
ment funerària, amb la presència d’enterraments amb 
caixa de tègules disposades a doble vessant i coberta 
de fossa de signinum. Només va aparèixer una tom-
ba amb caixa d’obra, la UF 401 (fig. 235). A excep-
ció d’un enterrament, UF 331 (fig. 236), tots cor-
responien a individus infantils. També, només una 
d’aquestes tombes presentava un aixovar de collarets 
amb denes de pasta de vidre de diversos colors, UF 
453 (fig. 237).27 Aquest àmbit s’ha de relacionar amb 
enterraments infantils, albats, a excepció d’un d’ells 
que era adult. La seva ubicació just al costat del bap-
tisteri i l’edat dels individus ens permeten suggerir 
que es tracta de fidels que van morir sense haver estat 
batejats. 

En els enterraments localitzats a la nau central de 
la catedral, concretament dins l’espai de l’actual es-
glésia romànica de Santa Maria –recordem que des-
coneixem l’existència o no de tombes a la zona del 
paviment de mosaic de la fase anterior–, constatem 
diverses tombes construïdes amb caixa d’obra, dues 
sense conèixer-ne el tipus de coberta (UE 14430 i 
14332) i dues més amb coberta de mosaic (UE 14429 
i 14440).

Serra-Ràfols va localitzar una zona amb diversos 
fragments de mosaic que va interpretar com a pavi-
ments, malgrat que el fragment més gran i de compo-
sició (fig. 238) figurativa va aparèixer sobre un enterra-
ment. L’argument que era un paviment es fonamentava  
en el fet que la figuració estava descentrada de l’eix de 
la tomba i que en el seu entorn sud aparegueren altres 
fragments més allunyats de la tomba però que hi sem-
blaven pertànyer (Serra-Ràfols i De Fortuny 1949, 
26-33). El fragment conservat presentava el tema cris-
tià de la resurrecció, amb dos paons enfrontats i un 
crater central, d’on bevien. La reexcavació d’aquesta 
zona ens ha permès contextualitzar la troballa i rein-
terpretar-la. En primer lloc, aquesta tomba excavada 
per Serra està just a tocar d’una altra de caixa d’obra, 
no excavada, que presenta sobre la coberta de la caixa 
les restes d’una capa de guix i l’empremta de tessel·les 
(UE 14440) (fig. 239) que, segurament, correspon-
drien a les recollides per Serra. Tot això ens permet 
pensar que aquestes dues tombes serien contemporà-
nies i presentarien, potser, una composició musivària 
conjunta. Cal indicar que a la tomba, sota el fragment 
figurat, va aparèixer un individu adult, amb aixovar 
atribuït a una dona on destacava un collar de denes de 
color blanc. La datació donada per X. Barral de pri-
mer quart del segle iv cal rebutjar-la del tot per la seva 
relació estratigràfica amb la construcció catedralícia a 
mitjan segle iv.

Figura 231. Detall de la piscina baptismal. 

Figura 232. Paviment de signinum de la piscina baptismal.

Figura 233. Paviment de signinum de la piscina baptismal.

27. Tan sols dues tombes localitzades en tot el conjunt han presentat aixovar, aquesta i l’excavada per Serra-Ràfols, l’any 1947, correspo-
nent a un enterrament adult, i que cal considerar-les contemporànies per la seva relació amb la catedral.
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Figura 234. Planta general de la nau lateral nord de la catedral a la part sud, situada a tocar del baptisteri. A la banda dreta observem 
la porta de comunicació amb l’espai baptismal i a la banda esquerra el pas cap als corredors. 
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Figura 235. Enterrament UF 401. 

Figura 236. Enterrament UF 239.

Figura 237. Aixovar de l’enterrament infantil UF 453. 

Figura 238. Lauda sepulcral de mosaic amb el motiu dels pa-
ons.

Figura 239. Enterrament sense la lauda sepulcral amb mosaic.

Figura 240. Enterrament del costat de la lauda dels paons.
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També, dins la nau central, trobem una cripta fu-
nerària (UE 14378, 14381, 14386, 14387 i 14420) 
que en part aprofitaria les restes de la fonamentació 
de l’absis de la fase anterior, transformant la planta se-
micircular en un espai trapezoïdal on es dipositaria un 
sarcòfag de pedra. Just a l’oest, també aprofitant part 
de la fonamentació anterior, s’hi afegeixen dues cam-
bres més, on es construiria a un costat sengles caixes 
d’obra revestides amb tègules disposades planes. L’em-
premta deixada a les parets interiors permeten consi-
derar un tipus de coberta amb volta, desconeixent-se 
si sobresortien o existia algun accés a aquesta cripta 
funerària. 

A l’extrem oest de la nau central, just a tocar del 
mur del baptisteri, localitzem una tomba centralitzada 
respecte a l’eix de la nau central i en disposició nord-
sud (UF 361) (fig. 248). La tomba està construïda amb 
caixa i coberta d’obra, sobresortint del paviment d’opus 
signinum conservat al seu entorn. La tomba, molt afec-

tada per enterraments d’època romànica i moderna, 
conservava en el seu interior les restes d’un taüt i de 
l’esquelet, que no va poder ser documentat. La seva 
disposició destacada als peus de la nau i contraposada 
a la capçalera ens porta a pensar que es tracta d’una 
tomba amb una clara funció devocional. Potser podem 
definir la zona esmentada com un contracor. 

Pel que fa a les naus laterals, s’han localitzat en-
terraments en ambdues amb una tipologia clarament 
diferent: de tègules disposades a doble vessant a la nau 
lateral nord, excavades la majoria per Puig, algunes 
d’elles amb una doble coberta paviment d’opus sig- 
ninum; i una de caixa d’obra, amb revestiment de signi- 
num, a la nau lateral sud (UF 724) (fig. 256 i 257). 
La conservació de gran part de la pavimentació de la 
nau lateral sud ens permet suggerir que no hi hauria 
enterraments en aquesta zona de la catedral, ja que no 
s’observen retalls de fossa de tomba ni indici sobre els 
paviments.

Figura 241. Planta de la transformació de l’antiga capçalera de l’església en cripta funerària de la catedral d’Ègara. 
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Figura 242. Secció de la cripta funerària de la catedral d’Ègara. 
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Figura 243. Antiga capçalera de la primera església transformada en cripta funerària. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa Llordés. 

Figura 244. Antiga capçalera de la primera església transforma-
da en cripta funerària. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa 
Llordés. 

Figura 246. Antiga capçalera de la primera església transforma-
da en cripta funerària. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa 
Llordés. 

Figura 245. Antiga capçalera de la primera església transforma-
da en cripta funerària. Fotografia: Museu de Terrassa / Teresa 
Llordés. 

Figura 247. Sarcòfag localitzat a l’interior de la cripta funerà-
ria.
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Figura 248. Planta del contracor situat als peus de la catedral d’Égara, i davant de la zona de pas amb el baptisteri. 

Figura 249. Detall de la coberta del contracor.

Figura 250. Contracor als peus de la catedral. A la banda dreta 
hi ha les restes del pou d’època moderna que el trenca. 

Figura 251. Contracor als peus de la catedral. Vista lateral. 

Figura 252. Contracor als peus de la catedral. Vista lateral.
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6.6.2. L’edifici funerari (actual església de Sant 
Miquel)

L’atribució de la funció de baptisteri a l’església de 
Sant Miquel defensada per Puig i Cadafalch va ser re-
butjada l’any 1991 durant la celebració del i Simposi 
Internacional sobre les Esglésies de Sant Pere i defi-
nitivament corroborada a partir de la intervenció ar-
queològica de 1996, en la qual es va poder excavar tot 

el corredor sud i se’n va documentar un ús funerari. 
Així mateix, la reexcavació central de l’edifici –l’espai 
entre columnes– on Puig i Cadafalch va reproduir una 
piscina baptismal de planta octogonal, ja que creia ha-
ver-hi vist el fons conservat d’aquesta piscina. Puig i 
Cadafalch (1948, 19) va desmentir categòricament la 
seva funció.

Figura 253. Enterraments localitzats a la nau nord de la cate-
dral.

Figura 254. Enterraments de la nau lateral nord de la catedral 
d’Ègara. 

Figura 255. Detall UF 70 de la nau lateral nord. 

Figura 256. Planta de la UF 724 realitzada amb caixa d’obra. 
L’enterrament està tallat per un forn de campana d’època mo-
derna. 
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6.6.2.1. Descripció de l’edifici
L’actual església de Sant Miquel és l’únic edifici del 

conjunt que ha conservat sencera la planta i gran part 
de l’alçat original, conservant-se els paviments origi-
nals d’opus signinum de les dues plantes de l’edifici. 
Correspon a un edifici de planta central, quadrada a 
l’exterior, i amb creu grega inscrita a l’interior. Vuit co-
lumnes al centre de l’edifici, amb capitells esculturats, 
sostenen una cúpula central de quatre costats. Al cos-
tat est presenta un absis sobreaixecat, de planta ultra-
passada interior i heptagonal a l’exterior, amb finestres 
d’esqueixada simple. 

El parament28 està format per un rebliment de pe- 
dres i còdols lligats amb morter de calç i revestides 
ambdues cares per carreus de mida petita (fig. 264), de 
superfície quadrada i forma trapezoïdal, piramidal o 
inclús rectangular, que mesuren entre 8 i 13 centíme-
tres, i disposats formant fileres. A la part baixa exterior, 
una filada de peces de ceràmica plana permet regula-
ritzar l’alçat. Als angles de l’edifici i a les portes trobem 
carreus de mida gran, alguns d’ells reaprofitats d’edifi-
cis anteriors, de monuments epigràfics (la llinda de la 
porta oest) o d’elements industrials (premsa) d’època 
romana. El fonament (fig. 265) de l’edifici que no està 
a la vista presenta un canvi de parament, ja que està 
format per pedres i còdols de diferent mida i disposi-
ció, així com una amplada més gran que l’alçat.

Les finestres (fig. 268) de l’edifici es localitzen a la 
part superior del cos central elevat, una a cada cara, 
donant llum al centre, tres més grans a l’absis i una a 
cada lòbul de la capella central de la cripta (en el corre-
dor de la cripta n’hi ha dues més que són dubtoses, ja 
que semblen obertes amb posterioritat). A excepció de 

les de l’absis, l’estudi de les finestres ha permès veure 
que aquestes eren més petites en el seu origen i que en 
època moderna van ser ampliades per tal de donar més 
lluminositat a l’edifici. 

L’accés a l’edifici es realitzava per tres portes situa- 
des a les façanes nord, sud i oest. La destrucció del 
mur perimetral del corredor exterior de l’edifici no ens 
permet observar l’existència de sengles portes oposa-
des a les anteriors. Aquestes portes estaven situades al 
cos central de cada façana, emmarcades per pilars o 
contraforts que s’han conservat tan sols a la part bai-
xa i alguns dels quals van ser reconstruïts per Puig i 
Cadafalch. D’aquestes tres portes, presenten la seva 
fisonomia original les localitzades a les façanes oest i 
nord, ja que van ser tapiades en època moderna; ac-
tualment estan reobertes. Es tracta de portes de mida 
petita delimitades per carreus de mida més gran i amb 
una gran llinda de pedra –la porta oest té una pedra 
epigràfica reaprofitada. La nova obertura de les portes 
ha permès recuperar la seva configuració original: s’hi 
conserven els corresponents marxapeus, i s’hi obser-
ven els encaixos per a l’ancoratge de les portes. Això, 
també, ens ha permès veure que les portes del sud i 
l’oest tenien dues fulles, que la porta nord tenia una 
fulla, i que totes s’obrien cap a l’interior. La porta si-
tuada a la façana sud va ser construïda al segle xvii 
durant les obres de mossèn Arnella, i es tracta d’una 
porta dovellada, més gran i alta que les originals, que 
era l’únic punt d’accés a l’església que restava obert 
aleshores. El desmuntatge de sengles escales d’entrada 
i sortida de l’edifici va permetre recuperar el marxapeu 
original conservat i alguns dels carreus dels brancals i 
la llinda originals.

Les vuit columnes que sostenen el cos central ele-
vat estan formades per un conjunt de basament, fust 
i capitells diferents entre si i reaprofitats o provinents 
d’altres edificacions anteriors a la construcció, i que 
hom considera pertanyents a les construccions de les 
fases religioses anteriors. Però la diversitat d’aquests 
elements ens fa pensar, també, que no són originàries 
del jaciment, sinó que procedeixen d’un punt submi-
nistrador exterior. El cas de reaprofitament d’aquests 
elements és claríssim, ja que alguns capitells estan sos-
tinguts per columnes que no corresponen al seu dià-
metre o viceversa.29 La reexcavació de l’espai central, 
entre columnes, ens ha permès veure que els basaments 
d’aquestes columnes s’assenten sobre un mur (fig. 275 
a 277) corregut, a manera de fonamentació, disposats 

Figura 257. Enterrament (UF 724). 

28. L’estudi en detall del parament de l’edifici de Sant Miquel va ser presentat per Eva Ferran, Francesc Florensa, M. Gemma Garcia, 
Toni Milán, Antonio Moro, Joan Piera, Glòria Soler i Laura Vea al I Simposi Internacional sobre les Esglésies de Sant Pere de Terrassa que es 
va celebrar a la ciutat el novembre de l’any 1991. Aquest estudi detalla façana a façana les diferents remodelacions i canvis que s’han realitzat 
en el parament de l’edifici. Actualment l’estudi resulta incomplet, ja que les troballes arqueològiques han permès completar els alçats amagats 
llavors per construccions posteriors.

29. Un estudi complet d’aquests elements el tenim en el que fa Antonio Moro García en el volum xviii de la Catalunya Romànica cor-
responent al Vallès Occidental i Oriental.
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Figura 258. Planta de l’edifici funerari amb el corredor amb enterraments. 
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Figura 259. Reconstrucció hipotètica de la distribució de l’an-
tic edifici funerari. Dibuix: Francesc Riart. 

Figura 260. Secció est-oest de l’edifici funerari amb la cripta. 

Figura 261. Vista aèria de l’actual edifici de Sant Miquel, antic 
edifici de caràcter funerari, després dels treballs de restauració 
del seu interior i corredor exterior. Any 2006. Fotografia: Mu-
seu de Terrassa / Badia-Casanova. 
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Figura 262. Vista general de l’edifici funerari. Any 2006. Fotografia: Museu de Terrassa / Badia-Casanova.

Figura 263. Absis exterior de l’edifici funerari. Les finestres de 
la part inferior corresponen a les de la cripta soterrada. 

Figura 264. Detall del parament a la zona de l’absis. A la imatge 
s’observen els carreuets i també els elements ceràmics usats per 
donar horitzontalitat al parament. 
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Figura 265. Detall de la fonamentació de l’edifici funerari. 

Figura 266. Interior de l’edifici funerari. Fotografia: Museu de 
Terrassa / Badia-Casanova. 

Figura 267. Interior de l’edifici funerari. Detall de la cober-
ta central. Any 2006. Fotografia: Museu de Terrassa / Badia-
Casanova. 

Figura 268. Exterior de l’edifici funerari. Detall d’una de les 
petites finestres de l’absis. Any 2006. Fotografia: Museu de Ter-
rassa / Badia-Casanova. 
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Figura 269. Porta nord exterior de l’edifici funerari. Fotografia: 
Museu de Terrassa / Badia-Casanova. 

Figura 270. Porta oest exterior de l’edifici funerari. Fotografia: 
Museu de Terrassa / Badia-Casanova. 

Figura 271. Porta sud de l’edifici funerari. Fotografia: Museu 
de Terrassa / Badia-Casanova. 

Figura 273. Detall de dos capitells de l’edifici funerari. 

Figura 272. Vista general dels capitells de l’edifici funerari. Fo-
tografia: Museu de Terrassa / Badia-Casanova. 
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Figura 274. Detall d’un capitell de l’edifici funerari. Figura 277. Detall de la fonamentació correguda de les colum-
nes de l’interior de l’edifici funerari. 

Figura 276. Fonamentació correguda de les columnes de l’inte-
rior de l’edifici funerari. 

Figura 275. Fonamentació correguda a la zona de la gelosia. 
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directament sobre el sediment geològic argilós, per 
sota del paviment d’opus signinum.

Com ja hem dit abans, la reexcavació de l’espai 
central entre columnes va rebutjar del tot la idea del 
baptisteri, però a més a més ens va permetre observar 
el mètode de construcció de l’edifici. En primer lloc, 
es van dur a terme el rebaix i retalls per als murs de 
fonament, i després es van aixecar els murs. Per refor-
çar les columnes centrals es va construir un fonament 
corregut directament assentat al sediment geològic, on 

en aquest punt s’havien conservat restes d’un estrat 
d’època ibèrica. Després, sobre el fons del retall ge-
neral, mitjançant l’extensió de tres capes de morter de 
calç (que Puig va confondre amb el fons de la piscina) 
(fig. 279), alternades amb capes de terra, es va procedir 
a l’aixecament del paviment d’opus signinum. Aquesta 
metodologia d’aixecar els paviments l’hem pogut cons-
tatar a tot el conjunt, i era una forma pràctica i consis-
tent d’homogeneïtzar els terraplenaments prèviament 
a la pavimentació.

6.6.2.2. Cripta
Sota de l’absis es conserva una cripta a la qual s’ac-

cedeix pel costat nord-est, mitjançant una escala que 
dóna a un corredor o deambulatori, on al centre, just 
sota l’absis superior, hi ha una capella trilobulada. El 
repicat de les parets va permetre desmentir la presèn-
cia d’un altre accés pel costat sud-est, com així s’havia 
proposat (Casanovas i Povill 1991), que hauria permès 
una circulació d’entrada i sortida independents. De to-
tes maneres no es descarta que en el plantejament de 
l’obra es realitzés aquest pas, però que per motius que 
es desconeixen es modifiqués i no s’arribés a executar. 
El mateix repicat també ens va permetre desmentir la 
proposta de Puig de la que ell definia com a fenestre-
lla confessionis, just enfrontada a la capella trilobula-
da. Aquesta obertura es va fer per aportar llum des de 
l’àmbit superior a l’interior de la cripta en el moment 
en què les finestres dels lòbuls van ser tapiades exterior- 
ment per les terres, sense que se n’hagi determinat 
l’època. Prova d’això, també, seria l’eixamplament de 
l’arc de l’accés central a la capella trilobulada, per tal 
de donar més llum.

L’excavació i retirada de les escales d’accés a la crip-
ta construïdes durant les obres de restauració va per-
metre comprovar que originàriament aquest també era 
el seu accés, ja que se’n van localitzar les traces al subsòl 
(fig. 285).

Cal destacar que l’excavació dels retalls localitzats 
en el paviment d’opus signinum dins aquesta capella 
va permetre descobrir les restes d’una possible tomba 
al costat sud, ja profanada d’antic, que corrobora l’ús 
funerari d’aquesta (fig. 287).

De fet, la cripta presentava un excel·lent estat de 
conservació perquè els arrebossats de color blanc que 
cobrien les parets, així com el revestiment o enlluït de 
color vermell a manera de sòcol, són originals. També 
hem de dir que aquest revestiment vermell és el ma-
teix que es troba a l’absis de Santa Maria i a l’absis 
de Sant Pere, cosa que reforça la contemporaneïtat de 
les tres construccions. Els recents treballs de restaura-
ció engegats pel Pla Especial de Sant Pere han permès 
documentar les finestres originals dels costats nord i 
sud d’aquesta capella central trilobulada. La finestra 
del costat est va ser rebentada del tot i les altres dues de 
forma parcial, amb l’objectiu d’instal·lar-hi les plaques 

Figura 278. Signinum interior de l’edifici funerari. 

Figura 279. Paviment constructiu de calç a l’interior de l’edifici 
funerari. 
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Figura 280. Planta de la cripta de l’edifici funerari.

Figura 281. Mur exterior de la cripta de l’edifici funerari.

Figura 282. Interior de la cripta de l’edifici funerari. La creu 
situada sobre l’altar correspon a una recreació realitzada per J. 
Puig i Cadafalch. Fotografia: Museu de Terrassa / Badia-Casa-
nova. 

Figura 283. Passadís de la cripta de l’edifici funerari. Fotografia: 
Museu de Terrassa / Badia-Casanova. 
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d’alabastre durant els treballs de restauració de l’edifi-
ci, l’any 1927.

6.6.2.3. Corredor
El cos exterior que circumdava els costats nord, sud 

i oest, i que corresponia a la façana exterior de l’edifici, 
devia tenir una porta al centre de cadascun dels costats 
que es correspondrien amb les del cos central –cal indi-
car que no se n’ha trobat cap indici. Del corredor s’ha 
conservat el mur (UE 7044) (fig. 297) que el circumda 
i del qual se’n conserven irregularment, en el seu traçat, 
uns 50 centímetres d’alçada, i està format per pedres 
còdols i pedres de mida mitjana, lligades amb morter 
de calç. El mur hauria estat lligat directament al cos 
central de l’edifici de manera aèria, mitjançant els pi-
lars que flanquegen les portes del cos central i els pilars 
del mur perimetral. Els extrems d’aquest mur s’adossen 
als dos angles carreuats de l’edifici. Desconeixem com 
era l’aparença exterior de la façana d’aquest corredor a 
causa de la poca alçada que se n’ha conservat. El dibuix 
que presentem en la publicació és totalment hipotètic 
(fig. 259) de com podria ser el seu acabat; ens incli-
nem, en aquest cas, per una reconstrucció de columnes 
assentades sobre el mur, sobresortint del paviment, a 

Figura 284. Escales actuals d’accés a la cripta de l’edifici funera-
ri. Fotografia: Museu de Terrassa / Badia-Casanova. 

Figura 285. Retall de l’escala d’accés a la cripta de l’edifici fu-
nerari.

Figura 286. Parament de la paret de la baixada de les escales a 
la cripta. 

Figura 287. Enterrament localitzat al lòbul sud de la cripta. 
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Figura 288. Paviment de signinum del corredor de la cripta.

Figura 289. Interior de la cripta de l’edifici funerari. A la imatge es pot observar les restes de l’emblanquinat de color blanquinós amb 
el sòcol de color vermell. Fotografia: Museu de Terrassa / Badia-Casanova. 

Figura 290. Detall de l’interior d’una de les finestres que donen 
llum a la cripta de l’edifici funerari. Fotografia: Museu de Ter-
rassa / Badia-Casanova. 
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manera de barana i que està coberta per una teulada a 
una aigua. Aquesta no és l’única hipòtesi d’acabat que 
plantegem, ja que també podria tractar-se d’un mur 
aixecat sense obertures o d’un mur amb obertures més 
petites a manera de finestres. 

La pavimentació del corredor correspon a un pavi-
ment d’opus signinum (UE 7045) (fig. 295 a 296) que 
s’entrega tant al mur perimetral del corredor com a les 
parets del cos central (actuals façanes de l’edifici, re-
cordem-ho). Aquest paviment està retallat per diverses 
tombes de tipologia antropomorfa, però es conserva 
en gran part als costats nord i oest. 

Però el que realment definirà la funció funerària 
d’aquest espai perimetral al cos central de l’edifici són 
els enterraments localitzats exclusivament al nord i 
sud, contemporanis a la construcció i ús de l’edifici 
–els enterraments d’època carolíngia en reaprofiten els 
espais. A l’àmbit sud, excavat per Puig, s’han conser-
vat les restes de quatre caixes d’obra revestides d’un 
enlluït i amb coberta de lloses sota el paviment de pi-
cadís. Només la tomba UF 903 ens va arribar intacta. 
La reexcavació d’aquesta part sud del corredor peri-
metral ens suggereix que originàriament s’hi disposa-
ria un nombre d’entre sis i vuit tombes. Curiosament, 

a la banda oest tan sols va aparèixer un enterrament 
d’aquesta època (UF 98). 

A la banda nord s’ha localitzat a l’extrem est una 
tomba doble realitzada amb caixa d’obra revestida amb 
un enlluït de signinum, i configurant un interior lleu-
gerament còncau (UF 289) (fig. 303). No s’ha conser-
vat cap indici del tipus de coberta, ni cap empremta 
del tipus d’encaix, malgrat conservar-se sencer el late-
ral adossat a l’edifici central, també amb l’enlluït. En 
la paret del cos central de l’edifici s’observa un possible 
arrencament de volta contemporani que fa pensar que 
aquesta doble tomba configurés un panteó d’obra, no-
més present en aquest extrem del corredor, ja que no 
hi ha cap altre indici a la resta de les parets. Cal indicar 
també que en època carolíngia els corredors, que en-
cara no havien estat enderrocats, van utilitzar-los com 
a espai d’enterrament. D’aquesta manera, hem pogut 
observar la reutilització que han tingut durant aquest 
període carolingi, ja que s’hi han localitzat fins a tres 
enterraments successius en una de les caixes de la UF 
289, concretament, l’últim individu enterrat va com-
portar la reforma de la capçalera col·locant tres pedres 
al cap per dibuixar la forma antropomorfa (fig. 304). 
Tal vegada, fet que no succeí a les caixes de la banda 

Figura 291. Corredor nord de l’edifici funerari. En primer pla 
trobem les restes dels enterraments de l’angle nord-est. Figura 292. Vista general del corredor oest de l’edifici funerari.  
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Figura 293. Vista general del corredor oest.

Figura 294. Mur del corredor de la cripta. 

Figura 295. Corredor nord. Paviment d’opus signinum (UE 
7045) retallat per una tomba antropomorfa posterior. 

Figura 296. Corredor oest. Restes de paviment de signinum 
(UE 7045). 

sud, potser som davant d’una reutilització de caràcter 
familiar. 

També, en aquest corredor nord, s’han localitzat 
dues tombes que corresponen a inhumacions realitza-
des amb força posterioritat, però abans de la presència 
de les tombes d’època carolíngia, ja que la seva cons-
trucció va trencar el paviment. Destaca la UF 340 (fig. 
305), ja que presentava la particularitat de tenir una 
coberta de fossa realitzada amb morter de calç, i deco-
rada amb una creu en relleu a la zona de la capçalera, 
extrem oest. És l’únic exemple de senyalització o deco-
ració que s’ha localitzat en un enterrament al conjunt 
episcopal, a part de les laudes sepulcrals amb mosaic. 
Als peus d’aquesta es va localitzar un altre enterrament 
també amb coberta de morter de calç i, curiosament, 
amb les empremtes del pas d’una cabra, impreses quan 
encara s’estava fent (fig. 306).

6.6.2.4. Les pintures de l’absis
L’absis presenta una decoració pictòrica original 

que recentment ha estat restaurada i ens ha permès 
conèixer la totalitat de la composició conservada, ja 
que s’han posat al descobert aspectes desconeguts fins 
al moment. Les dades aportades per l’estudi fet per 
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Figura 297. Planta general del corredor funerari amb els diferents enterraments. 

Figura 298. Corredor sud. Restes del paviment d’opus signinum 
de la UF 903 situada a l’angle sud-est del corredor. 

Figura 299. Corredor sud. Enterraments localitzats a l’angle 
sud-est del corredor. 
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Figura 300. Corredor sud. Restes de les caixes d’obra dels enter-
raments localitzats a l’angle sud-oest.

Figura 301. Enterraments localitzats a l’angle format pel cor-
redor nord i oest. 

Figura 302. Enterraments al corredor nord. 

Figura 303. Enterrament UF 289. 
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Figura 304. Reaprofitament carolingi de l’enterrament UF 289. 

Figura 305. UF 340. Detall de la coberta amb una creu en relleu. 

Figura 306. Detall de la coberta d’un enterrament amb les em-
premtes de les petjades d’una cabreta. 

l’equip de restauradors30 juntament amb les aportades 
per l’excavació arqueològica permeten afinar la seva 
cronologia i situar-la en el moment de construcció de 
l’edifici, entorn de principis del segle vi 31 Més recent-
ment, els estudis iconogràfics de M. Guàrdia i Carles 
Mancho apunten una datació a l’entorn del segle x 
(Guàrdia 1992; Mancho 200332), basant-se només en 
el simbolisme i sense tenir en compte les dades tècni-
ques i metodològiques de la seva aplicació, i apunten 
un simbolisme iconogràfic general relacionat amb una 
capella funerària o martirial.

El factor principal que corrobora la nostra hipòtesi 
de contemporaneïtat de l’edifici i la pintura mural està 
en el fet que la capa preparatòria s’aplica directament 
sobre l’acabat de la paret i la volta, i es regularitza així 
la superfície amb un morter de calç amb sorra. Des-
prés s’aplicaria amb la brotxa una segona capa de calç 
on es pintaria.33 També hi afegim que durant els tre-
balls d’excavació va localitzar-se en un punt del mur 
de separació de l’absis, per la cara oest i sota el nivell 
de pavimentació original, les restes d’esquitxades de 
pintura (fig. 311) de color vermellós, molt semblant a 
la gamma pictòrica de l’absis. Això ens porta a pensar 
que es tractava de les esquitxades pròpies de netejar 
els pinzells, suggerint alhora que les pintures s’haurien 
realitzat abans de pavimentar l’edifici.

30. Les restauracions van ser dutes a terme per l’empresa AR-
COR, Restauració i Conservació, S.C.P., l’any 2002.

31. Puig i Cadafalch datava la pintura a mitjan segle vi, per 
paral·lels amb Ravenna (Puig i CadafalCh 1948, 30-33).

32. A la tesi doctoral de Carles Mancho sota el títol La pintu-
ra mural a Catalunya durant l’Alta Edat Mitjana, presentada a la 
Universitat de Barcelona l’any 2003, es fa referència al cas de les 
pintures de Terrassa.

33. Dades aportades per l’informe tècnic elaborat per R. Ra-
nesi, L. Domedel i C. Armengol per a l’elaboració del «Projecte de 
restauració de les pintures murals de Santa Maria de Terrassa».
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Figura 307. Absis de Sant Miquel. Vista general de les pintures. 
Fotografia: ARCOR.

Figura 308. Absis de Sant Miquel. Detall dels orants. Fotogra-
fia: ARCOR. 

Figura 309. Absis de Sant Miquel. Detall d’un àngel.

Figura 310. Absis de Sant Miquel. Detall de les cortines.

Figura 311. Restes de pintura localitzada sota el signinum. 

Figura 312. Absis de Sant Miquel. Detall de la inscripció EM-
MANUEL.
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Els treballs de restauració també han permès treu-
re a la llum bona part de la composició pictòrica que 
estava amagada sota una capa de morter molt compac-
tada, producte de la restauració de Puig i Cadafalch. 
I, sobretot, destacar una diversitat de policromia que 
sembla només reduïda a pocs colors. Cal destacar que 
la neteja de la part central de la composició ha posat al 
descobert una màndorla on apareix la figura de Crist 
sedent, amb un llibre a la mà esquerra i una corona 
amb la llegenda EMMANVEL (fig. 312). Així mateix, 
es completa aquesta composició central amb els quatre 
àngels repartits simètricament i la representació del Sol 
i la Lluna. Separant aquesta composició de l’escena fi-
gurada inferior, una franja amb restes epigràfiques, de 
difícil lectura. Per sota, la composició coneguda dels 
dos grups de sis personatges cadascun separats per cinc 
cercles, el central amb crismó. Els treballs de restau-
ració i neteja han destacat perfectament la policromia 
i certs detalls de les figures que fins aquell moment 
estaven amagats.

6.6.2.5. Cobertes
Jordi Ambrós va realitzar un seguiment parcial du-

rant les obres de restauració de les teulades d’aquest 
edifici i va poder observar quina era la coberta origi-
nal. L’aixecament recent de la coberta del braç nord i 
la visualització del braç sud, així com l’observació de 
les altres dues cares del cos central elevat, van perme-
tre confirmar del tot el suggeriment d’Ambrós. En els 
arcs de descàrrega de pedra tova on s’assentava l’es-
tructura exterior de ceràmica original de la construc-
ció es distingien tres forats per encabir-hi les bigues 
que configuraven una disposició a dues aigües. A les 
cares vistes, aquest arc de descàrrega és visible, per la 
qual cosa hem de pensar que les actuals cobertes van 
ser baixades força –des de fora podem observar la part 
central d’aquests arcs de descàrrega, totalment arrebos-
sats. També podem observar que les actuals finestres 
d’aquest cos elevat se’ns presenten més altes que en el 

seu origen, ja que, en el moment d’abaixar les teulades, 
aquestes van ser allargades per donar més llum a l’inte-
rior –els arcs de descàrrega són trencats en el punt cen-
tral per les finestres. En conseqüència, la visió exterior 
dels tres braços, exceptuant-ne l’absis, devien presentar 
una coberta a doble vessant, amb un frontó. Pel que fa 
a la coberta del cos perimetral, sembla suggerir-se una 
disposició inclinada cap enfora.

6.6.2.6. Funció i cronologia
La justificació per part de Puig i Cadafalch que Sant 

Miquel era un baptisteri es fonamentava, com ja hem 
exposat, en la troballa d’una capa de morter que va 
interpretar com el fons de la piscina, i el paral·lelisme 
amb altres edificis coneguts a Europa (el baptisteri de 
Sant Jordi d’Ezra, el de Santa Sofia de Constantinoble, 
el de Riez o el de la basílica d’Évora), que corrobora-
va la planta de l’edifici, «edifici fet per contenir una 
piscina, de planta radial, sovint fet a base octogonal, 
cobert amb una cúpula central sostinguda per colum-
nes» (Puig i Cadafalch, Falguera i Goday 1983, 327). 
L’excavació de la zona on presumiblement s’ubicaria 
aquesta piscina va negar la seva existència i la confusió 
de les restes de la piscina amb la capa preparatòria del 
paviment.

La presència d’enterraments contemporanis a la 
construcció i, sobretot, la tomba localitzada al lòbul 
sud de la capella trilobulada de la cripta, just sota l’ab-
sis de la planta superior, són els arguments de més pes 
per pensar que som davant d’un edifici de caràcter 
funerari, a manera de possible mausoleu. Aquest fet 
podria estar corroborat també per la continuïtat d’ús 
funerari dels corredors perifèrics en època carolíngia, 
amb un bon nombre de fosses antropomorfes, tenint 
en compte que en aquest moment tampoc s’envaeix 
l’interior central de l’església.

Fora de context, hem de tenir en compte la presèn-
cia a l’interior de l’església d’un sarcòfag de marbre, 
d’època constantiniana, que presenta una damnatio a la 
cara principal. És un element que apareix a les fotogra-
fies anteriors als treballs de Puig, any 1906. Les mides 
del sarcòfag, que no faciliten la maniobrabilitat, i no 
tant el pes, ens han portat a pensar que aquest sempre 
hagi estat a l’interior de l’edifici i que possiblement en 
un moment original pogués trobar-se sota el cos elevat 
entre les columnes, malgrat presentar una sola cara es-
culturada. Tot i així d’agosarada la hipòtesi, també pot 
evidenciar-se que des d’antic hagi estat reutilitzat com 
a pica baptismal i hagi estat portada d’un altre lloc o, 
per què no, es conservés dins el conjunt. Cal recordar 
que mossèn Joan Arnella no el menciona. 

6.6.3. Església parroquial (Sant Pere)

A la part nord del conjunt va construir-se una es-
glésia de nova planta que, en contraposició amb la ca-

Figura 313. Edifici funerari. Vista de la part superior amb les 
cobertes actuals. 
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Figura 314. Planta general de l’església parroquial de mitjan segle v. 
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Figura 315. Reconstrucció hipotètica de la distribució de l’antiga església de Sant Pere. Dibuix: Francesc Riart.
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Figura 316. Vista general de la nau lateral de Sant Pere i el 
transsepte.

Figura 317. Nau lateral de Sant Pere i contraforts adossats. A  
la nau lateral observem les restes de pavimentació en opus sig-
ninum i les diferents tombes d’èpoques posteriors que l’han 
trencat.
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tedral, cal suposar-la com a restes de l’antiga església 
amb funcions parroquials. D’aquesta construcció ori-
ginal només resta en peus l’absis de planta trilobulada, 
que, com l’absis de la catedral, va ser reaprofitat com a 
absis de la construcció romànica del segle xii, sota l’ad-
vocació de Sant Pere. La darrera intervenció arqueo- 
lògica va comportar l’excavació de la nau sud i dels 
transseptes sud i nord, la qual cosa ens va permetre 
completar tota la planta de la construcció,34 malgrat 
desconèixer-ne els límits nord i la possible continuïtat 
més enllà del mur de façana nord de l’església. 

6.6.3.1. Descripció arquitectònica
Arquitectònicament, es defineix com un edifici de 

tres naus i transsepte sobresortint, amb una capçalera 
complexa de planta trilobulada. La construcció sobre-
passa els límits de l’actual església romànica de Sant 
Pere, ja que aquesta és d’una sola nau i s’assenta sobre 
el perímetre de la nau central de l’edifici anterior, i 
l’extrem oest resta sota la plaça actual.

El mur que separava la nau central de les naus late-
rals (UE 7432) és en l’actualitat el mur de fonamenta-
ció de la construcció romànica i se’n conserva un alçat 
d’1,20 metres. L’estudi d’aquest mur ens ha permès 
constatar que en el seu origen era un mur elevat res-
pecte al nivell de circulació de l’església; se’n desconeix 
l’alçada original, però pensem que podria pertànyer a 
un mur alçat fins a una alçada determinada on s’assen-
taria una possible columnata. També podríem pensar 
en un mur aixecat. Aquest mur també estava elevat da-
vant de la porta d’accés a l’edifici des de la plaça o pati 
interior a la nau lateral sud. Per tant, per accedir des 
d’aquí a la nau central, calia recórrer la nau cap a l’est, 
on hi havia un pas, o, en direcció est, a través del trans-
septe. Aquest mur presenta una disposició regular de 
pilars cada 5 metres, que podrien estar relacionats amb 
els arcs de volta que configuraria la coberta d’aquesta 
nau, i relacionats amb els contraforts exteriors de la 
façana sud de l’església.

34. Durant la darrera campanya d’excavacions arqueològiques va actuar-se tan sols a l’exterior de la banda sud, a l’entorn de l’absis, a l’in-
terior de la sagristia i a una part de la façana oest. Resta pendent d’intervenció arqueològica tot l’interior de l’església i el seu entorn exterior 
nord. Malgrat això, hem de destacar que la planta es pot completar sencera, ja que se n’ha trobat tota la meitat sud.

Figura 318. Paviment de signinum de la nau central. 

Figura 319. Paviment de signinum de la nau central. 

Figura 320. Pilar adossat a la nau central.

Figura 321. Pilar adossat a la nau central. 
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Figura 322. Restes del paviment de signinum de la nau lateral de Sant Pere.

Figura 323. Restes del paviment de signinum de la nau lateral 
de Sant Pere.

L’excavació de les restes de la nau lateral sud de 
l’església parroquial episcopal, just a tocar de la faça-
na sud de l’església romànica, se’ns presenta en tota la 
seva extensió i conservant-se gran part del paviment de 
signinum (fig. 322 i 323). Té una amplada de 3,30 me-
tres i una llargada de 21,70 metres (fins al transsepte). 
Està delimitada pel mur de separació de la nau central 
(UE 7532) i el mur de façana sud de la construcció 
(UE 7274). La presència d’un bon nombre de retalls 
de fossa de tombes d’èpoques posteriors, sobretot  
la reutilització en època carolíngia, permeten observar la  
presència sota el paviment de les tombes contempo-
rànies de caixa d’obra i revestides amb signinum, amb 
coberta de lloses, i coberta paviment d’opus signinum. 
La disposició d’aquestes cobertes paviment sobre el pa-
viment de la nau, sense cap altra senyalització, consta-
ten, doncs, la seva ubicació.

El mur de façana (UE 7274) (fig. 324 a 329) es 
conserva arrasat a nivell de paviment, exceptuant-ne 
l’extrem oest, molt més alt, i alguns trams molt pun-
tuals. Té una llargada de 21,70 metres, i una amplada 
de 75 centímetres. Està format per còdols i pedres de 
mida mitjana lligats amb morter de sorra amb força 
calç que, a més a més, presenta un fons de grans pedres 
i còdols lligats amb terres (UE 7535). Com també hem 
observat en les altres construccions, aquesta fonamen-
tació és un mur corregut que només interromp el seu 
traçat quan hi ha una porta, on, com també hem vist, 
acostuma a haver-hi un enterrament –en el present cas, 
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Figura 324. Mur UE 7274. Nau lateral de Sant Pere.

Figura 325. Detall de l’alçat del mur UE 7274.

Figura 326. Mur UE 7274. Restes del mur situat als peus 
de l’església i amb les restes dels murs del contrafort. 

Figura 327. Contraforts adossats al mur de façana de Sant 
Pere.
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una tomba de caixa d’obra revestida a la porta princi-
pal que dóna al pati cementirial (UF 606 i 624).

La porta (fig. 330 i 331) es troba desplaçada cap a 
l’est, prop del transsepte. Presenta una planta definida 
per uns pilars en forma de creu i amb una probable 
escalinata d’accés, ja que el paviment interior és a una 
cota de nivell més alta que la de l’exterior.

Paral·lelament a la nau lateral es conserva una 
altra fonamentació i paret que hi està lligada per la 
mateixa fonamentació dels grans còdols i pedres i per 
una disposició de contraforts. Cal pensar que aquesta 
construcció de reforç estaria relacionada amb la com-
plexitat de la coberta de la construcció, que podria cor-
respondre a voltes. Els contraforts tenen una amplada 
de 50 centímetres, i disten entre si una mitjana d’1,10 
metres. 

El transsepte sobresortint de la planta de tres naus 
configura un espai de 6,5 m d’amplada per 5,5 m de 
llargada, i està delimitat a l’est pel mur que comparteix 
amb el transsepte elevat i més petit que es conserva 
actualment i reaprofitat com a braç sud de l’església ro-
mànica (UE 7537). La disposició de pilars i arcuacions 
permet deixar els passos cap a la nau central, al nord, i 
cap a la nau lateral sud, cap a l’oest. També permet do-
cumentar la superfície d’aquest transsepte sobresortint 
pel costat nord, corroborant la falta d’enterraments 
com en l’extrem oposat. 

Just a les dues parets est del transsepte hem docu-
mentat les restes de dues fornícules que no estarien 

Figura 328. Contraforts adossats al mur de façana de Sant Pere. 

Figura 329. Detall d’un dels contraforts adossats al mur de fa-
çana de Sant Pere. 

Figura 330. Porta d’accés a l’església amb els enterraments i els pilars en forma de creu.
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Figura 331. Planta de la porta d’accés a l’església de Sant Pere. 

Figura 332. Transsepte de Sant Pere. Detall de l’alçat. 

Figura 333. Transsepte de Sant Pere. Mur i fonaments. 

centrades en els murs esmentats, sinó respecte a l’eix 
central de les naus laterals, de manera que serien vistes 
des dels peus de la nau lateral. La fornícula i part del 
mur del transsepte del cantó nord (fig. 335 i 336) de 
l’església van ser localitzats durant els treballs d’exca-
vació i documentació de l’actual sagristia de l’església 
parroquial de Sant Pere. Aquesta fornícula va ser trans-
formada en porta en època moderna. Se’n conserva ín-
tegrament la part superior, que configura un arc de mig  
punt, adovellat, i enarcat per una doble filada de  
rajoles disposades de perfil. El fons, una concavitat 
de mitja volta. La part inferior ja està afectada per la 
transformació en porta. 
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Figura 334. Transsepte de Sant Pere. Detall de l’angle sud-est. 

Figura 335. Fornícula localitzada a l’interior de l’actual sagristia 
i transformada en porta. En el moment original formava part 
del mur interior est del transsepte nord.

Figura 336. Detall de la part superior de la fornícula localitzada 
a l’actual sagristia. 

Figura 337. Restes de la fornícula del mur est del transsepte 
sud. Actualment es troba tapiada i forma part del mur oest 
exterior de l’actual capella dedicada a la Mare de Déu de Mont-
serrat.
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La fornícula del transsepte sud (fig. 337), molt afec-
tada per la construcció d’una finestra mentre aquest cos 
era utilitzat com a sagristia, només conserva els límits 
de l’empremta superior, ja que les dovelles i les rajoles 
van ser espoliades.

Del pas a la nau central se’n conserven les restes de 
gran part del pilar i de l’arrencament de l’arc perpany o 
saxó de la volta del transsepte (fig. 338 i 339). Aquest 
arc neix d’un pilar localitzar al mur est del transsepte 
i fent-ne la reconstrucció va a parar al pilar situat a la 
intersecció de la nau lateral amb el transsepte. L’arc 
presenta una decoració que alterna els carreuets amb 
les rajoles, molt semblant a la decoració de les forní-
cules. 

L’absis és l’únic element de tota la construcció epis- 
copal que ha restat pràcticament sencer. Es tracta 
d’una construcció de planta trilobulada, característica 
de l’obra civil d’època romana. Els lòbuls laterals estan 
units al central mitjançant un cos angulós central. El 
parament està format per carreus de mida petita, dis-
posats en filades regulars, lligats amb morter de calç. 
Aquest parament descansa sobre un altre parament 
que correspon al fonament, format per pedres i còdols 
irregulars disposats formant filades. 

L’absis va patir en època medieval i moderna di-
ferents reformes que van afectar la seva estructura i la 
configuració exterior. En època moderna va estar afec-
tat sobretot per la construcció de les cases del campa-
ner i del sagristà, que ocupaven les teulades de Sant 
Miquel i de Sant Pere, emmascarant-hi totes dues edi-
ficacions. Entre aquestes remodelacions cal destacar la 
coberta, les finestres i els contraforts. Actualment la co- 
berta de l’absis presenta dos nivells, un de superior, al 
centre, amb coberta a doble vessant, i un d’inferior més 
baix, el dels lòbuls, i que segueix la forma dels lòbuls 
fruit de les reformes posteriors que va patir l’edifici en 
època medieval i moderna. Les finestres, tot i existir 
en el moment original, van patir també remodelaci-
ons que van afectar la seva estructura, ja que es van fer 
molt més grans, igual que va succeir amb les de Sant 
Miquel. Malgrat tot, podem considerar com a finestres 
originals les dues construïdes en el transsepte aixecat, 
cara nord i cara sud. Totes dues presenten un arc de 
mig punt adovellat de pedra tova i brancals de pedra, 
d’uns 85 centímetres d’amplada.

La planta interior de l’absis també ha sofert altera-
cions, i ja al segle x es va tapiar el lòbul central amb 
un retaule petri de gran valor artístic, considerat un 
exemplar únic a la península Ibèrica. La construcció 
d’aquest retaule va comportar que s’omplís tot l’inte-
rior del lòbul amb pedres de morter per tal de donar 
solidesa al retaule. Durant els recents treballs de res-
tauració es va buidar aquest reompliment i es va re-
descobrir tot el paviment d’aquest lòbul central, que 
estava fet en opus signinum i que presentava una mitja 
canya doble just a la paret. Aquesta paret presentava 

un sòcol enlluït en vermell, com hem vist a la cripta 
de Sant Miquel i a l’absis de Santa Maria, i la resta  
de la paret un simple emblanquinat. El deteriorament de  
la volta vista en aquest punt obert no permetia distin-
gir-hi cap indici de pintura.

Aquest paviment de signinum (fig. 344), coincidint 
amb la construcció del retaule petri, va ser amortitzat 

Figura 338. Detall de l’arrencament de l’arc del transsepte de 
l’antiga construcció episcopal de Sant Pere. 

Figura 339. Façana romànica amb les restes del transsepte de 
l’església d’època episcopal.
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Figura 340. Absis de Sant Pere abans de la intervenció arqueo-
lògica i de restauració. En aquesta imatge podem observar els 
contraforts moderns que es van adossar a l’edifici. 

Figura 341. Absis de Sant Pere en l’actualitat, després de les 
obres de restauració i adequació del conjunt i el desmuntatge 
dels contraforts col·locats en època moderna. 

Figura 342. Absis de Sant Miquel en primer pla i de Sant Pere al fons.
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La impossibilitat de dur a terme intervencions a 
l’interior de l’església de Sant Pere, encara que puntu-
als, ens dificulta la comprensió d’alguns interrogants 
com és l’acabat en planta d’aquest transsepte de cos 
elevat amb parament exterior compost per carreuets 
petits i que conserva una finestra original, a banda i 
banda, i que està reaprofitat i transformat pel trans-
septe romànic. L’excavació de la zona oposada, actual-
ment instal·lació de l’escala de pujada a les campanes, 
darrere la sagristia de la banda nord, tampoc va perme-
tre resoldre aquest dubte, ja que presentava intrusions 
amb força rebliments d’època contemporània. Aquest 
desconeixement planteja, doncs, diverses hipòtesis per  
tal de fer aquesta unió, des de mantenir la planta rec-
tangular com la del transsepte sobresortint fins a la 
presència d’un mur semicircular, formant una capçale-
ra amb atri doble.

Respecte a les portes d’accés, a part de la ja descrita 
a la façana sud, se n’ha documentada una al mur de 
façana oest, concretament als peus de la nau lateral, 
i que actualment queda fora dels límits del recinte, ja 
que es troba a la plaça del Rector Homs, i que perme-
tria una circulació a través dels corredors funeraris que 
delimiten el recinte pel costat oest.

Figura 343. Detall del parament de l’absis de Sant Pere. A la 
imatge s’observa la seva similitud amb el parament de Sant Mi-
quel i de l’absis de Santa Maria. 

Figura 344. Restes del paviment de signinum localitzat a l’inte-
rior del lòbul central de l’absis de Sant Pere. 

Figura 345. Mosaic de l’absis interior de Sant Pere, correspo-
nent a una fase posterior de pavimentació de l’església. 

per un paviment de mosaic (fig. 345), amb compo-
sicions geomètriques de color. Gran part de la seva 
superfície és reconstruïda, i la manca d’una excavació 
en aquest punt planteja una certa controvèrsia crono-
lògica.
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Figura 346. Planta general de la localització dels enterraments a la nau lateral de l’església de Sant Pere.
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Als peus de la construcció i fora del recinte, s’han 
documentat les restes d’una important fonamentació 
que, adossada a la façana oest de tancament, aprofita-
da com a fonamentació de la façana romànica de Sant 
Pere, fa pensar en la presència d’una construcció ados-
sada als peus de la nau que probablement seria més 
alta i que podria tenir relació amb alguna estructura 
aixecada, com un campanar o torre. 

Com ja hem indicat anteriorment, el paviment ori-
ginal de la nau sud i de l’absis és d’opus signinum (UE 
10156, 10175 i 10227), sense haver-se distingit cap 
indici de lauda sepulcral en mosaic com ha estat el cas 
de la catedral. 

La coberta de l’edifici, tal com també hem anat di-
ent abans, seria de volta de canó a la nau central i amb 
arcs saxons i mitja volta a les naus laterals, d’acord amb 
la complexitat arquitectònica de la façana, amb contra-
forts. Les teulades serien a doble vessant. L’ús d’aquest 
tipus de coberta amb volta és freqüent a principis del 
segle vi, moment en què a la península Ibèrica es co-
mencen a adoptar models de coberta de tipus oriental 
en els edificis.

6.6.3.2. Enterraments
L’excavació de la nau lateral va permetre documen-

tar la presència d’un bon nombre d’enterraments loca-

litzats al llarg de tota la nau i construïts contemporània- 
ment a l’església. Una de les tombes descobertes ens 
permet observar que l’enterrament s’anava produint al 
mateix moment, sense haver-se acabat l’obra. Aquest 
fet queda demostrat amb l’enterrament UF 542 (fig. 
348), on la coberta de la caixa resta encaixada amb 
el mur de la fonamentació en el moment de la seva 
construcció. 

Figura 347. Enterraments localitzats a l’interior dels peus de la 
nau lateral sud de Sant Pere. 

Figura 348. Enterrament UF 542. 

Figura 349. Enterrament UF 546. A la imatge s’observa les res-
tes de la coberta en paviment d’opus signinum de la tomba. 

Figura 350. Enterrament UF 547. 
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Del total dels onze enterraments localitzats, nou 
presentaven una orientació est-oest (UF 662, 663, 
535, 546, 547, 509, 542, 517 i 717) i un tenia una 
orientació nord-sud (UF 248). Els enterraments no-
més ocupen la superfície oest des de la porta exterior 
centralitzada al pati cementirial. Només una tomba, la 
UF 219, es localitza just a tocar del transsepte. 

Tots aquests enterraments estan construïts amb 
caixa d’obra amb enlluït interior de signinum o mor-
ter de calç amb coberta de lloses i coberta paviment 
d’opus signinum. L’excavació arqueològica també ha 
permès documentar la reutilització dels enterraments 
en èpoques posteriors –carolíngia i medieval–, reutilit-
zació que es fa mitjançant l’arraconament de l’individu 
original i la col·locació del nou difunt. Les lloses de 
la coberta també es reaprofitaven i es tornaven a col-
locar. L’aprofitament en època carolíngia també supo-
sava en molts casos la reforma de la capçalera amb la 
col·locació de pedres a la zona del cap, com és el cap 
de la UF 546.

L’estudi antropològic realitzat a les restes d’indivi-
dus que s’han conservat ens parla d’una població fona- 
mentalment adulta, sense cap predomini de sexe (Jor-
dana 2004).

D’entre tots els enterraments destaca per la seva 
complexitat i posició la UF 219 (fig. 353 a 355), ja 
que es troba localitzada al final de la nau lateral, just on 
comença el transsepte, amb una orientació nord-sud. 

Figura 351. Enterrament UF 606 localitzat sota les escales de la 
porta d’entrada d’accés a l’església. 

Figura 352. Coberta de paviment de l’enterrament UF 714. La 
UF no va poder excavar-se.

Figura 353. Planta de la UF 219.
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La nostra intervenció va consistir tan sols en la seva 
reexcavació, neteja i documentació, ja que ja va ser lo-
calitzada per J. Puig i Cadafalch i no conservava cap 
resta de l’individu. Es tracta d’una tomba construïda 
amb caixa d’obra i revestida amb signinum. La tomba 
presenta una secció en dos nivells: un de primer, cor-
responent a la caixa pròpiament dita, i un segon nivell, 
més ample, permet encabir-hi la coberta de la caixa. 
Desconeixem com seria l’acabat definitiu superior, el 

qual estaria condicionat pel fet de tractar-se d’una tom-
ba devocional, aixecada del nivell de paviment. En la 
construcció de la caixa d’obra destaquen dos elements 
importants en la configuració de la seva construcció: 
per una banda, la zona del cap amb un coixí fet de 
signinum, amb una concavitat justa per descansar-hi el 
cap; i, per altra banda, per sota del paviment interior 
de la caixa, una construcció a base de lateris que deixen 
buit un espai central a manera de canalització per on 
devien circular i desguassar les aigües filtrades a l’inte-
rior de la caixa. 

Les característiques constructives d’aquesta tomba, 
la posició aixecada i dominant respecte a la nau –pro-
bablement l’única tomba visible en tota la nau– i la 
complexitat del sistema de drenatge d’aquesta tomba, 
ens fan pensar en un enterrament de caràcter devocio-
nal, amb un possible altar. 

6.6.4. Corredors i pati

6.6.4.1. Corredors
Tot just coincidint amb l’enderroc del mur de tan-

cament actual d’època moderna i l’excavació de tota 
aquesta zona oest del recinte actual, es van posar al 
descobert les restes, a nivell de paviment i fonament, 
d’un doble passadís o corredor que, partint de l’àmbit 
nord-oest de l’edifici catedralici, de caràcter funerari 
–recordem-ho, l’espai relacionat amb els albats–, ani-
ria cap a l’extrem oest de l’església parroquial, que tin-
dria alhora una funció de tancament i d’accés al recinte 
episcopal. Possiblement, sense conèixer quines restes 
arqueològiques poden conservar-se sota la plaça actual 
i quina podria ser la seva relació, aquest doble corredor 
tancaria i delimitaria l’espai religiós. La disposició dels 
tres edificis conservats –catedral, església parroquial i 
l’església funerària–, tancats amb aquest àmbit circu-
latori, ens fa pensar en una configuració del conjunt 
entorn d’un pati central des d’on es distribuiria l’acces-
sibilitat als espais religiosos: les esglésies.

El traçat del doble corredor es configura mitjançant 
tres murs que discorren paral·lelament des de la cate-
dral fins a sobrepassar l’extrem de l’església parroquial 
i que s’han conservat de manera desigual: el mur inte-
rior (UE 15183 i 8207), el mur central (UE 15207, 
15267 i 8051) i el mur situat a l’exterior del conjunt 
(UE 15025 i 8061).

El mur interior és el que s’ha excavat i documentat 
completament. Es conserva tallat per sobre del pavi-
ment, conservant en molts punts les restes de l’arre-
bossat de la cara interior del passadís, i s’assenta sobre 
una fonamentació més ampla de la qual es conser- 
va una mitjana de 60 centímetres. El componen pedres 
i còdols de mida mitjana lligats amb morter de calç. 
Se’n conserva una llargada de 31,70 metres. A la part 
central del seu traçat aparegueren les restes d’una por-
ta. Aquest mur parteix del pilar est de la porta nord de 

Figura 354. UF 219.

Figura 355. Alçat del lateral de la UF 219.
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Figura 356. Corredors exteriors localitzats durant els treballs de seguiment de les obres a la plaça del Rector Homs.
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l’àmbit nord del baptisteri i, a l’extrem oposat, s’adossa 
a l’angle sud de l’extrem oest de l’església parroquial, 
formant llavors part de la façana de l’esmentada es-
glésia. En alguns punts de la cara oest s’han localitzat 
pilars adossats que s’han de relacionar amb algun tipus 
de coberta del corredor.

El mur resta interromput a mig traçat, tant a nivell 
de fonament com de paret, perquè coincideix amb la 
presència d’una porta flanquejada per dos pilars asi-
mètrics, a banda i banda, tot i que no coincident simè-

Figura 357. Mur corredor UE 15183) i part de la seva fona-
mentació.

Figura 358. Mur corredor UE 15183 i part de la seva fona-
mentació.

Figura 359. Restes del mur corredor UE 15025 i de part del pati.  

Figura 360. Fotos del mur corredor.

Figura 361. Restes d’un dels pilars de la porta d’accés al conjunt 
des del corredor.
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tricament en ambdues cares. La porta (fig. 362 i 363) 
presenta una forma de pilar en creu amb una obertura 
d’1,50 metres. El pilar sud està afectat per un enterra-
ment d’època romànica i presenta una reforma poste-
rior, coincident també amb la porta d’accés al recinte 
en època moderna. A la cara oest, interior del passa-
dís, s’hi entrega el paviment d’opus signinum conservat 
fins passats un parell de metres cap al nord. També, 
els trams de parets conservats conserven l’arrebossat de 
morter de sorra i calç. Cal destacar que el rebliment 
de la rasa de fonament, visible per la cara est, presenta 
materials de cronologia àmplia de la segona meitat del 
segle v.

El mur intermedi parteix del pilar nord-oest de la 
porta nord de l’àmbit dels albats, el qual, alhora, cor-
respon a la prolongació cap a l’exterior del mur oest 
d’aquest àmbit funerari dels albats (UE 8051). En el 
tram inicial s’ha pogut identificar una reforma relacio- 
nada amb la construcció d’un pas o porta, amb pilar 
central, que va comportar el desmuntatge del fona-
ment en aquest punt. No s’ha pogut excavar totalment, 
ja que es conserva actualment sota la plaça del Rector 
Homs i només se n’han pogut delimitar aquells trams 

Figura 362. Porta d’accés al recinte des del corredor. 

Figura 363. Porta d’accés al recinte des del corredor. 

Figura 364. Murs del corredor i la seva relació amb el pas cap 
al baptisteri.

Figura 365. Restes de paviment de signinum del corredor. 
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que estaven afectats per les obres d’urbanització exteri-
or, tot i que se n’han localitzat restes prop de l’extrem 
nord. També s’han observat restes de pilars que intuei-
xen una disposició regular dins aquest primer corredor 
interior. En el punt coincident amb la porta central 
d’accés a l’interior, el tram de mur no va aparèixer, tot 
i que restaven indicis del paviment. 

El mur situat més a l’exterior, probablement el cor-
responent a la façana d’aquest edifici de tancament, 
ha estat impossible de resseguir en la present interven-
ció arqueològica, malgrat que sí que va ser detectat en 
alguns punts arran d’intervencions concretes fora de 
l’excavació arqueològica. Parteix del mateix angle nord 
de la façana de la catedral, a nivell de fonament, amb la 
possibilitat que fos la seva prolongació des de l’àmbit 
nord del baptisteri, com el traçat del mur anterior. 

La presència de pilars distribuïts de manera regular 
al llarg del traçat d’ambdós passadissos i la configura-
ció de dos àmbits de recorregut paral·lel, ens permeten 
plantejar el tipus de coberta, disposada a dues aigües. 
També, pel que fa a la seva alçada, hauríem de tenir en 
compte el condicionament de les alçades de les naus 
laterals de la catedral i de l’església parroquial, a més 
a més de la pròpia funció. Per tant, no seria agosarat 
pensar-hi una sola planta. També, la certa envergadura 
constructiva de la porta interior que donava a la plaça 
ens suggereix una certa monumentalitat per a la porta 
d’entrada.

Com ja hem esmentat, el paviment dels corredors 
correspon a l’opus signinum (fig. 365 i 366). Com en 
el cas del paviment de l’església parroquial, es distin-
geixen retalls en el paviment original que són reparats 
amb altres fragments de paviment de signinum, i que 
responen a fosses de tomba. Malgrat això, sembla ob-
servar-se que les primeres cobertes paviment, properes 
a la catedral, retallen un paviment de terra batuda i no 
un paviment original de signinum com observem a la 
zona propera a la porta centralitzada. Tal vegada això 
corroboraria la relació d’atemporalitat constructiva 
d’inici i acabat de les estructures, de sud a nord. 

Figura 366. Restes de paviment de signinum del corredor. 

Figura 367. Enterraments localitzats al sud del corredor tocant 
amb el mur nord de la catedral i l’edifici baptismal. 

Figura 368. Paviment coberta d’opus signinum de la UF 784.
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La funció de circulació distributiva d’aquests cor-
redors és clara. Per una banda, permet l’accés al con-
junt episcopal des de l’exterior i, per altra banda, des 
d’aquí es distribueixen segons les necessitats dels fidels. 
D’aquesta manera un fidel podia accedir des d’aquest 
punt d’entrada al baptisteri, a la catedral o a l’església 
parroquial, fins i tot a l’església funerària, sense haver 
d’entrar al pati interior.

Com hem avançat a l’hora de parlar del paviment, 
els dos corredors o passadissos tenen un ús funerari, 
ja que al llarg de tot el traçat s’hi han detectat enter-
raments, sense interrupció. Són disposats mirant cap 
a l’est. Les tombes estudiades (fig. 367) corresponen 
al primer tram, que coincidia amb la zona del recinte 
actual. Cal indicar que, a la porta nord de l’àmbit dels 
albats, els enterraments infantils en l’espai del mur i 
fonament interromput per construir-hi aquesta porta-
pas, hi havia un enterrament de tègules disposades a 
doble vessant que corresponia a un adult. Just els se-
güents localitzats, UF 784 i UF 785 (fig. 368 i 369), 
són de tipologia semblant, però conservant la cober-
ta paviment de signinum. Després, un altre grup de 
tombes no excavades però amb coberta paviment que 
sembla retallar el paviment de terra batuda, les UF 786 
(fig. 370), UF 787 (fig. 371) i UF 788. Els següents 
enterraments, tot just prop de la porta d’accés, corres-
ponen a caixa d’obra revestits amb un enlluït de signi-
num o morter de calç, amb coberta de lloses i coberta 
paviment de signinum que retalla el paviment original 
també de signinum. 

Aquesta convivència de paviments diferents, terra 
batuda i picadís, i la tipologia dels enterraments, tègu-
les disposades a doble vessant i caixes d’obra (fig. 372 

Figura 369. Paviment coberta d’opus signinum de les UF 785 
i 786. 

Figura 370. Retall UF 786.  

Figura 371. Paviment coberta d’opus signinum de la UF 787.
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i 373), és el resultat d’una progressiva adopció i canvis 
tipològics constructius en el temps. És a dir, resta clar 
que la construcció dels passadissos va començar des de 
la porta nord de l’àmbit funerari de la catedral i que 
va avançar cap al nord. Com ja hem observat en altres 
indrets, la construcció dels edificis és contemporània 
als enterraments: espai construït, espai que ja es pot 
enterrar, no cal l’acabat de l’obra per ocupar un espai 
funerari. És per això que la progressiva diferenciació 
tipològica dels enterraments inicials, de tègules dispo-
sades a doble vessant, i els localitzats al final, de caixa 
d’obra –com tots els localitzats a la nau sud de la parro-
quial–, suggereixen una temporalitat evolutiva distant 
que coincideix amb l’inici constructiu de la catedral i 
l’acabat amb la construcció de l’església parroquial.

6.6.4.2. Pati interior
L’espai central entre els edificis de la catedral, l’edi-

fici funerari i l’església parroquial conformava un gran 
pati amb un pou central. Les restes de pavimentació 
original de terra batuda, en alguns punts amb força 
morter de calç, i les cobertes paviment de picadís dels 
enterraments permeten recuperar la cota de circulació 
de tot aquest espai, que sembla disposat amb una certa 
inclinació suau cap al sud. L’ús continuat com a ce-

mentiri parroquial sense interrupció des del segle iv 
fins l’any 1907 ha configurat una superposició tipolò-
gica seqüencial d’enterraments, que, pràcticament, no 
ha deixat cap indici d’estratigrafia.

Aquest gran espai obert se’ns presenta clarament 
diferenciat en dues zones. A l’espai sud de l’església 
parroquial fins a mitja plaça, concretament just davant 
la porta d’accés dels corredors, es configura un espai ce-
mentirial, amb sepultures disposades regularment que 
condicionen un itinerari des de la porta dels corredors 
fins a l’accés central de l’església parroquial. Al sud de 
la zona de cementiri, la resta de la plaça, presidida per 
un pou de planta quadrada d’uns 12 m de profundi-
tat, es configurava un espai sense enterraments. Aquest 
pou (UE 71500), ja excavat per Puig i Cadafalch i que 
era present en diverses planimetries però sense especifi-
car-se a què es referia, es relacionaria en origen amb la 
piscina baptismal situada als peus de l’església del bap-
tisteri de la fase preepiscopal. En aquesta fase s’amor-
titzaria la conducció que portaria l’aigua a la piscina, 
com així ho hem vist a l’interior del baptisteri. Però 
alguns materials ceràmics recollits al fons del pou per-
meten assegurar la continuïtat d’ús fins al moment de 
la configuració com a conjunt parroquial. 

El pati presentava una zona funerària amb enter-
raments amb caixa d’obra, amb coberta de lloses i 
coberta paviment de signinum, l’únic element visible 
a l’exterior sense cap indicació o senyal de l’individu 
allà dipositat. Cal esmentar que aquesta configuració 
cementirial hauria de coincidir amb la construcció de 
l’església parroquial, ja que hem descobert dos punts 
concrets diferenciats i que probablement no s’iden-
tifiquen amb l’objecte final d’aquest pati. Es tracta  
de l’espai entre Sant Miquel i la catedral, sense arribar 
a l’espai de la plaça, amb enterraments de tègules dis-
posades a doble vessant (UF 76, 77 i 78) (fig. 376); i 
d’aquelles tombes d’igual tipologia que es distribuei-
xen paral·lelament al mur interior del corredor i que 
donen a la plaça. 

El cementiri parroquial del projecte definitiu que-
da configurat, com ja hem descrit, al sud de l’església 
parroquial, a l’espai entre Sant Miquel i aquesta, on 
s’han localitzat un total de trenta-tres enterraments, i 
els indicis d’altres que han estat afectats pels enterra-
ments d’època posterior.

Un bon nombre d’enterraments amb caixa d’obra 
es distribueixen regularment (UF 337, 532, 533, 540, 
544, 545, 607, 609, 620, 621, 622, 624, 642, 643, 
644, 645, 646, 648, 649, 668, 669, 676, 695, 706 i 
717), els quals, com ja hem explicat, són identificats 
pels fidels a la superfície per les seves cobertes pavi-
ment d’opus signinum. Aquesta solució permet no 
coincidir amb cap enterrament anterior. Les tombes 
corresponien totes a aquest moment cementirial amb 
caixes d’obra, amb fons –lloses, morter o tègules– o 
sense. Només l’acabat interior de les caixes diferencia-

Figura 372. Coberta de lloses de la UF 663. 

Figura 373. Coberta de tegulae de la UF 661.

167

LA SEU EPISCOPAL D’èGARA. ANàLISI I DESCRIPCIÓ DE LES RESTES ARqUITECTÒNIqUES



Figura 374. Planta general del pati amb els diferents enterraments. 

Figura 375. Vista general de la part nord del pati interior amb la disposició dels enterraments.

168

LA SEU EPISCOPAL D’èGARA. ARqUEOLOGIA D’UN CONJUNT CRISTIà DEL SEGLE Iv AL Ix



Figura 376. Enterraments UF 76, 77 i 78, localitzats a l’espai 
entre Sant Miquel i Santa Maria en el moment de la seva lo-
calització. 

Figura 377. Caixa de l’enterrament UF 544. 

Figura 378. Coberta superior de lloses de l’enterrament UF 622. 

Figura 379. Restes de la coberta paviment superior d’opus signi-
num i de la coberta de lloses de la UF 648. 

Figura 380. Imatge de les restes de la probable coberta en cista 
de la UF 649.

Figura 381. Caixa de l’enterrament UF 649.

Figura 382. Caixa i esquelet de l’enterrament UF 676.

169

LA SEU EPISCOPAL D’èGARA. ANàLISI I DESCRIPCIÓ DE LES RESTES ARqUITECTÒNIqUES



capçalera antropomorfa mitjançant dues o tres pedres 
al voltant del cap (UF 533) (fig. 386)– i, molt excepcio- 
nalment, romànica. De la mateixa manera que plante-
jarem una reutilització familiar de les tombes a la nau 
sud de la parròquia, també podem tenir-ho en compte 
en algunes de les tombes descobertes en aquest indret. 

6.6.5. Residència episcopal

La nova configuració de l’espai i la creació del Bis-
bat també va afectar la zona residencial, que pateix di-
verses remodelacions significatives en alguns d’aquests 
àmbits per tal d’adequar-los a la nova condició epis-
copal del conjunt. Tot aquest conjunt de reformes 
s’ha vist sobretot a la zona de la nau lateral sud de la 
catedral, ja que les estructures d’època romànica, el 
claustre i les dependències, així com alguns punts, no 
s’han pogut estudiar perquè resten sense excavar. En 
general, es fa evident que les cambres funeràries exis-
tents que no van ser amortitzades en la fase anterior, 
ho són definitivament en aquesta, amb la configuració 

Figura 383. Caixa i restes dels diferents enterraments del rea-
profitament de la tomba de la UF 695. 

Figura 384. Caixa d’obra de la UF 606 localitzada a les escales 
d’accés a l’església de Sant Pere. 

Figura 385. Restes de part de la caixa i coberta de lloses de 
l’enterrament UF 624 localitzat al costat de la UF 606, sota les 
escales de la porta d’accés a l’església de Sant Pere.

Figura 386. Restes de la caixa i l’esquelet de la UF 533. L’esque-
let que s’observa a la imatge correspon al de l’època carolíngia 
quan es reaprofita aquesta tomba. Cal observar també les dues 
pedres situades a la zona del cap corresponents també a la re-
forma carolíngia. 

va la complexitat d’una i altra. És a dir, n’hi havia amb 
enlluït de signinum o de morter de calç, aplicat també 
o no al fons de la caixa; d’altres tenien la capçalera 
diferenciada per algun element diferenciat, d’obra o el 
propi fons argilós; etc. També hem observat que aque-
lles caixes properes a l’entrada de l’església o situades 
sota la porta presenten una excel·lent factura, com les 
tombes UF 606 (fig. 403) i UF 624 (fig. 385). 

Molts d’aquests enterraments presentaven una re-
utilització clara en època carolíngia –adaptant-la amb 
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cobertes paviment de signinum (UE 12531 i 12412). 
Veiem que aquestes són de tègules disposades a doble 
vessant i caixa d’obra (UE 12533 i 12316).

L’existència documental d’aquesta capella es coneix 
per una venda realitzada el dia primer de novembre de 
l’any 1101: «Guisla, el seu fill Gisbert i Gerbet Miró 
donen a Santa Maria de la seu d’Ègara. Afronten a lle-
vant amb l’església que hi havia antigament sota la in-
vocació de Sant Just i Sant Pastor, a migdia amb les ca-
ses de Joan Sunifred i de Guadall Dommuç, a ponent 
amb la casa del dit Guadall, i a tramuntana amb la dita 
església de Santa Maria» (Puig, Ruiz i Soler 2001, 326-
327). Cal esmentar que l’any 1101 la construcció de 
l’església romànica ja estava acabada, però no s’havia 
construït encara el claustre romànic, que condiciona-
ria la destrucció de la capella.

6.6.6. Consideracions

La designació del conjunt religiós d’Ègara com a 
seu episcopal va comportar una sèrie de grans refor-
mes per tal d’adequar-lo a la nova condició episcopal. 
Aquesta successió d’esglésies amb un espai residencial  
–d’origen romà– que hem pogut resseguir va haver 
d’adaptar-se a les noves exigències estructurals i, sobre-
tot, d’imatge. Fins a les darreres intervencions arque-
ològiques engegades pel Pla director de les Esglésies 
de Sant Pere de Terrassa, des de l’any 1995, hom ha 
interpretat la basílica amb mosaic com el primer edifici 

de nous paviments sobre els anteriors, mantenint-se la 
configuració principal dels espais i de les parets. Així, 
detectem un nou accés des de l’atri, mitjançant una es-
cala (UE 8945, UE 8763) per accedir a la nau. Aquesta 
remodelació suposarà alhora un canvi en els accessos a 
la catedral des de la residència.

6.6.5.1. Capella de Sant Just i Sant Pastor
A la zona central de la zona residencial s’han lo-

calitzat les restes d’una capella privada, documentada 
com de Sant Just i Sant Pastor. Es tracta d’un edifici 
del qual desconeixem els límits, ja que es troben sota 
les construccions d’època romànica, però del qual sí 
que s’observa el paviment, on hi ha quatre tombes que 
no han estat excavades i de les quals sobresurten les 

Figura 387. Planta de la zona dedicada a residència episcopal.

Figura 388. Capella de Sant Just i Sant Pastor. 
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catedralici del conjunt que tindria com a baptisteri la 
piscina baptismal localitzada per Serra-Ràfols dins de 
Santa Maria. Aquesta catedral es modificaria posterior-
ment i es construiria un edifici més gran, de tres naus, 
i un altre baptisteri, Sant Miquel, coincidint amb la 
celebració del concili egarenc de l’any 615. 

Però la tasca arqueològica duta a terme fins ara ha 
dit el contrari. La configuració del nou conjunt epis-
copal respon, sens dubte, a un projecte clar del que 
es vol fer, com i on. És evident que respon a una pla-
nificació constructiva unitària, amb un termini llarg 
–menys de cent anys–, que segueix un perfecte esque-
ma funcional. 

Queda també clar que en cap moment es planteja 
l’arrasament de les estructures anteriors, sinó que es 
duu a terme una transformació arquitectònica del que 
ja existia, adaptant-se o transformant-se –integració del 
baptisteri, per exemple. Però, també, el manteniment 
del lloc sagrat de sempre, on el temple, l’església, havia 
estat construïda, no podia ser canviat de lloc –existent 
ja des de la segona meitat del segle iv. 

Les darreres excavacions han implicat una interven-
ció extensiva a gran part del recinte interior del con-
junt que ha permès, per una banda, definir els edificis 
i espais d’aquest complex episcopal i, per altra ban-
da, afinar llurs datacions. En el moment de la creació 
del Bisbat d’Ègara queden prou evidents dos aspectes 
significatius. El primer, que el conjunt cristià manté 
una constància constructiva de reformes i ampliacions, 
com ha quedat palès amb la construcció del baptisteri 
als peus de la nau de la fase anterior. I el segon, que 
la designació episcopal al conjunt religiós existent a la 
fase anterior planteja una radical transformació edilí-
cia que es porta a terme sense interrompre el desenvo-
lupament de l’activitat religiosa. Hem vist com la nova 
catedral es va configurant al voltant de l’església ante-
rior, aixecant-se un gran edifici de tres naus, que no 
semblava entorpir l’activitat de culte. Però, també, la 
seva construcció segueix les pautes donades per aquell 
projecte original planificat, com així podem veure en 
la preparació estructural que tindrà continuïtat cap al 
nord: accessos als dos corredors funeraris de tancament 
del recinte a l’oest; i la porta de comunicació entre la 
catedral i Sant Miquel. 

La seva execució comportarà un temps llarg, molt 
probablement amb la designació del bisbe Irineu, poc 
després de l’any 450. És difícil concretar el termini 
definitiu del projecte, que ha sofert canvis importants 
a la capçalera de la catedral per raons, segurament, de 
seguretat constructiva en construir-se just al vessant 
del torrent. La datació aportada per aquesta última 
reforma de la capçalera sembla apuntar una data a 
l’entorn de mitjan segle vi. Tal vegada coincidint amb 
el bisbe Nebridi.

Com hem descrit en cadascun dels edificis i àmbits 
que defineixen aquest nou projecte, la funció d’aques-

tes construccions i àmbits no té cap dubte en molts 
d’ells: identifiquem l’àrea residencial amb àmbits i es-
pais determinats entorn de grans patis interiors, i la 
presència d’una capella privada; coneixem la catedral 
amb la capçalera tripartida, aula de tres naus, un bap-
tisteri als peus amb sengles espais laterals determinats 
–enterraments infantils, albats– al nord, i residencial 
al sud; construcció d’un edifici de culte funerari amb 
una connexió circulatòria litúrgica amb la catedral; 
construcció de l’església parroquial i la seva distribució 
espacial i circulatòria; interpretació funcional del gran 
pati obert a la qual donen les tres esglésies, amb la di-
ferenciació d’ús cementirial al nord amb l’accés a la ca- 
tedral, al sud; coneixem la construcció dels corredors 
i llur funció dins la planta general; i un llarg etcètera 
que podríem teoritzar de manera individual en cadas-
cun dels racons conservats.

La conservació en planta de gran part d’aquesta 
nova configuració episcopal, amb la identificació cla-
ra de la funcionalitat dels edificis i gran part dels seus 
àmbits, amb una zona residencial al sud, la catedral 
amb el seu baptisteri, l’edifici martirial o església fu-
nerària, els corredors de tancament del recinte, l’es-
glésia parroquial, el cementiri o el pati, entre d’altres, 
ens permet fer una hipòtesi sobre el recorregut litúr-
gic de tots els espais sobre la base de la seva funció. 
Així, per exemple, podem dir que el bisbe podia ac-
cedir des de la seva residència a la catedral per l’accés 
amb escales situat al peu de la nau lateral sud, i des 
d’aquí anar al baptisteri per mitjà d’una porta que 
es trobaria al mur sud d’aquest. Un cop a l’interi-
or de la catedral el bisbe podria accedir a l’església 
funerària sense necessitat d’anar al pati central, per 
mitjà de la porta de comunicació localitzada al centre 
de la nau lateral nord, just enfrontada a la porta sud 
d’aquesta església, que tindria una coberta. Per l’estat 
de conservació de les estructures sud de la capçalera, 
podríem pensar, també, que existiria un altre accés en 
aquest punt. No oblidem que la catedral correspon a 
l’església del bisbe i l’accés als fidels hauria estat pos-
sible en determinades celebracions, ja que l’església 
parroquial és el temple dels fidels, on se celebrarien 
els actes diaris.

La feligresia tindria accés al conjunt religiós mit-
jançant els corredors que tancaven el recinte pel cos-
tat oest. Des d’aquí podien dirigir-se tant a l’església 
parroquial com a la catedral seguint els passadissos, o 
accedint al pati central interior i anant a qualsevol de 
les tres edificacions religioses. 

La nova configuració del conjunt episcopal, amb 
diferenciació d’espais i funcionalitat de les edificacions, 
va comportar canvis d’accés. Si en les fases anteriors 
preepiscopals sembla clar que aquest accés s’ubicaria 
en aquesta zona sud, la nova edificació episcopal cen-
tralitzaria l’accés a la zona oest, mitjançant l’edificació 
del tancament oest del recinte. 
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És evident que l’execució de l’obra va ser llarga, i 
això degué afectar les maneres i el pensament dels di-
ferents arquitectes que, conservant la planificació ori-
ginal, haurien de plasmar-se en els acabats de l’obra, 
metodològicament, tècnicament i artísticament. Ja ho 
hem repetit al llarg de la redacció, l’element més evi-
dent on podem resseguir aquests canvis generacionals, 
tant rituals com constructius, més ràpids d’assumir 
que la consecució final de l’obra, són els enterraments. 
L’inici del projecte coincideix amb enterraments de tè-
gules disposades a doble vessant, i a la part nord ja tro-
bem caixes d’obres revestides. La ubicació d’aquestes 
tombes ens permet resseguir la temporalitat construc-
tiva, força clara en l’execució dels corredors funeraris 
que configuren el tancament oest del recinte.

Constatem una unitat constructiva dels edificis, ja  
detectada en fases anteriors, com és la metodologia 
d’aixecament dels paviments de signinum, diverses 
capes de morter de calç alternant-se amb terraplena-
ments prèviament al paviment definitiu; ús de peces 
troncocòniques o trapezoïdals tallades, no superiors 
als 15 cm, amb una cara quadrada –«carreuets»–, que 
folrarien les superfícies exterior i interior dels murs ai-
xecats que donarien a l’exterior, amb un rebliment de 
grans pedres i còdols lligats amb força morter de sorra 
i calç –les construccions reaprofitades com el baptiste-
ri o el tram de mur nord de la catedral conservat no 
tenen aquest acabat perquè són anteriors o s’inicien 
en un moment en què no s’utilitza aquesta tècnica de 
recobriment–; similitud de les finestres del transsepte 
de Sant Pere i de la finestra conservada del baptisteri; 
i, finalment, la uniformitat del material ceràmic en els 
nivells de terraplenaments i rases de construcció, que 
no superen la primera meitat del segle vi.

6.7. Remodelacions al conjunt episcopal

La dinàmica constructiva observada en les diferents 
fases preepiscopals estudiades defineixen el caràcter 
viu de l’ús del conjunt religiós egarenc, que, partint 
d’unes estructures i espais predeterminats, ha anat des- 
envolupant-se, creixent i transformant-se segons les 
necessitats del moment. I això ha estat evident en tot 
moment. La consecució definitiva del projecte cate-
dralici sembla haver-se mantingut inalterablement, a 
grans trets, malgrat el llarg temps transcorregut. Però 
aquest caràcter viu del complex episcopal, com en les 
fases anteriors, també s’ha reflectit puntualment en la 
configuració final. És evident que la dificultat de la con- 
temporaneïtat de gran part d’aquests canvis estruc-
turals detectats no permet encaixar-los dins aquestes 
fases teòriques definides. Per això en el present capítol 
descriurem tres reformes que implicaren un canvi en 
la configuració d’aquell projecte preconcebut a partir 
de mitjan segle v, deixant de banda altres reformes 

puntuals detectades a la zona sud, la zona residencial, 
sense rellevància. Per una banda, detectem una doble 
transformació consecutiva en el temps que va modifi-
car la planta de la capçalera tripartida original, molt 
probablement quan aquest projecte catedralici encara 
no havia finalitzat. I, per altra banda, la reurbanització 
del pati central, on s’han descobert les restes d’un por-
ticat, presumiblement construït molt més tard.

6.7.1. Primera reforma de la capçalera de la catedral

La construcció de la catedral va ser condicionada 
per l’obligació sine qua non de substituir l’església ante-
rior, la pavimentada amb mosaic, en el mateix lloc. Per 
la seva disposició dins un espai ja definit i l’obligatorie- 
tat, també, d’integrar el baptisteri de la fase anterior 
i de respectar, reconfigurant-lo si era necessari, el seu 
entorn immediat, l’edifici catedralici es va construir 
segons les proporcions i dimensions necessàries. Això 
va suposar una construcció que arriba a ocupar tot just 
el límit edificable fins al vessant del torrent, amb la 
necessitat de reforçar la construcció de la capçalera tri-
partida mitjançant murs i contraforts. Com ja vam ob-
servar durant l’excavació de l’any 1995, els fonaments 
del mur nord de la catedral i de l’absis nord estaven lli-
gats amb contraforts i murs de contenció que es dirigi-
en cap a l’est i el nord, molt probablement en aquesta 
última direcció amb l’objecte de tancar el conjunt per 
aquest costat est. El testimoni conservat de tres filades 
amb carreus de mida petita, els carreuets característics 
que folren les parets dels edificis del conjunt episcopal, 
confirmen l’existència de contraforts aixecats i resse-
guint, tal vegada, part del vessant.

L’excavació de l’actual absis de Santa Maria va per-
metre descobrir l’existència d’un altre absis (UE 14137) 
que estratigràficament era, lògicament, anterior a l’ac-
tual, però posterior a la construcció tripartida de la 
catedral. Es tracta d’un absis de planta semicircular de 
50 centímetres d’amplada i que conserva una alçada 
d’1,40 metres. La seva cara exterior presenta un excel-
lent arrebossat de morter de sorra i força calç que de- 
nota la falta d’un deteriorament en el temps que era ai-
xecat. Volem dir amb això que la seva existència sembla 
curta. A l’interior de l’absis s’hi entrega un paviment 
de signinum que es troba tallat per la construcció d’una 
tomba d’època posterior, sense que s’hi determini cap 
indici de l’altar. 

La construcció de l’absis va implicar que el mur 
de fonamentació corregut localitzat davant de l’absis 
lateral nord de la fase anterior es reformi i es conver-
teixi en un mur alçat de tancament. D’aquest mur se’n 
conserva a l’interior de Santa Maria un arrencament 
d’arc que formaria part de les restes de l’alçat d’aquest 
mur (fig. 395 i 396).

En conseqüència, la seva presència només pot expli-
car-se tenint en compte la desaparició total de l’anteri-
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Figura 389. Planta de la nova capçalera de la catedral d’Ègara.

Figura 390. Absis semicircular central de la nova capçalera de la catedral d’Ègara.
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Figura 391. Detall del parament dels dos absis de les reformes 
de la catedral visibles a l’interior de la rasa de fonamentació de 
l’absis de la segona reforma.

Figura 392. Detall de l’absis. 

or capçalera. A la paret est de la capella nord de Santa 
Maria, tant a l’exterior com a l’interior, podem obser-
var les restes de la volta original, amb la seva coberta 
a dues aigües, i un tapiat antic. La seva construcció, 
doncs, ha de respondre a la conservació d’inestabilitat 
de la capçalera original en aquest punt topogràfic, just 
al vessant del torrent. Possiblement la capçalera va pa-
tir algun esfondrament o esllavissament que afectaria 
del tot l’estructura. Cal indicar que la nova capçalera 
es va construir també just al límit del vessant i va res-
tar com a únic absis de la catedral, i que les obertures 
que donaven a les respectives naus, nord i sud, van ser 
tapiades.

6.7.2. Segona reforma de la capçalera de la catedral

La construcció romànica de Santa Maria s’adossa 
a una capçalera d’època anterior, de planta quadrada  
a l’exterior i semicircular a l’interior, lleugerament 
ultrapassada, amb tres finestres d’esqueixada simple 
a l’interior, i té una volta oberta a la nau mitjançant 
un arc de mig punt –l’arc toral. La realització d’aquest 
nou absis va comportar el retall tot just conservant la 

planta de l’absis anterior, amb l’objecte de construir-hi 
una plataforma inferior per assentar-hi la nova cons-
trucció. L’exterior d’aquest absis presenta el cobriment 
característic de carreus de mida petita, «carreuets», dis-
posats en filades regulars amb alguns trams amb cerà-
mica o lloses per regularitzar les filades. A la cara inter-
na, a nivell de fonament, més ampla que la paret, no 
hi ha aquest folro que sí que continua en alçat. Entre 
ambdues cares, un rebliment de pedres i còdols lligats 
amb morter i força calç.

Construïda la caixa de l’absis, va ser reblert amb 
terres, i el paviment que s’assentaria sobre el regruix 
del fonament no es conserva. 

La justificació de la nova capçalera de la catedral 
sembla que hem de buscar-la novament en aquesta 
ubicació de constant risc just a tocar del vessant del 
torrent. No hem detectat, a nivell de fonament ni de 
l’alçat conservat d’aquest absis de planta semicircular, 
cap indici d’esfondrament o esllavissament. Però sí que 
detectem una excel·lent conservació de l’arrebossat ex-
terior que suggereix que l’estructura no havia estat gai-
re temps a la intempèrie. Potser la mateixa inseguretat 
o, per què no, la planta reduïda d’aquest absis no es 
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Figura 393. Secció est-oest 
de la capçalera. 
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correlacionava amb la categoria i grandària que es volia 
transmetre.

6.7.2.1. Restes pictòriques
La volta se’ns presenta amb una decoració pictò-

rica que,35 com en el cas de la pintura mural de Sant 

Miquel, ha marcat la controvèrsia i discrepància cro-
nològica d’aquestes pintures i del mateix edifici, i 
consegüentment del conjunt episcopal, ja que els tres 
edificis hom els considera contemporanis. Les carac-
terístiques d’ambdues pintures semblen corroborar 
una contemporaneïtat que no sembla discutida pels 
investigadors.

La pintura es va realitzar sobre un emblanquinat 
aplicat damunt un suport de sorra fina i calç que va ser 
aplicat directament sobre el mateix acabat de l’obra de 
l’absis,36 fet que corrobora la seva contemporaneïtat. 
Aquesta presenta una composició i ordenació figurati-
ves que han estat forçades dins l’espai de la volta, com 
així ho veiem en les figures properes a l’arc toral. A 
partir d’un motiu central que ocupa el punt mitjà de la 
volta es distribueixen diverses faixes concèntriques on 
es dibuixarien escenes juxtaposades sense cap tipus de 
separació (Guàrdia 1992).

Figura 394. Paviment de signinum de la capçalera. 

Figura 395. Restes de la volta de l’arc de l’absis lateral de la cap-
çalera tripartida. Les restes són visibles actualment a l’exterior 
del mur est del transsepte romànic de Santa Maria. 

Figura 396. Restes de l’arrencament de l’arc i la cornisa de 
l’absis lateral de la capçalera tripartida. Les restes són visibles 
actualment a l’interior del mur est del transsepte romànic de 
Santa Maria. 

35. El mes de juliol de l’any 2008 es va engegar la campanya de restauració de les pintures murals a càrrec del Ministeri de Cultura del 
Govern espanyol, dirigides per L. de la Vega i dutes a terme per l’empresa Tracer, Restauración y Conservación, S.L.

36. El mes de març del 2004 es van presentar els resultats de l’estudi i anàlisi de l’obra pictòrica de Santa Maria per part de l’equip R. 
Ranesi, L. Domedel i C. Armengol, «Projecte de restauració de les pintures murals de Santa Maria de Terrassa», que corroboraren les impres-
sions arqueològiques.
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Figura 397. Planta de la segona reforma de la capçalera.

Figura 398. Absis exterior de la catedral. Figura 399. Absis exterior, vista de la cara est. 
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6.7.2.2. Consideracions cronològiques
Pel que fa a la datació d’aquests canvis de configu-

ració de la capçalera de la catedral, tripartida en origen, 
caldrà reflexionar d’acord amb quatre elements. 

En primer lloc, la uniformitat estructural decorati-
va dels murs exteriors dels tres edificis episcopals (ente-
nent-se les restes conservades contemporànies de l’ab-
sis de Sant Pere, l’església de Sant Miquel i la capçalera 
de Santa Maria). L’ús dels carreus de mida petita, els 
carreuets, per aixecar les parets ha de comportar neces-
sàriament una uniformitat constructiva, una manera 
de construir que s’ha de reflectir en els edificis aixecats 
en un període concret. Com ja hem pogut descriure, 
ens sembla clar que l’execució de la nova configura-
ció episcopal va començar per l’edifici de la catedral 
i els corredors de tancament oest. Resulta curiós que 
les restes de la primera construcció, els murs nord i 
el baptisteri, no presentin cap indici d’aquesta tècnica 
constructiva d’aixecar parets amb carreuets, a excep-
ció dels contraforts localitzats al nord de les restes de 
l’absis nord de la capçalera tripartida. Només l’actual  
absis, d’un moment posterior, presenta aquesta tècni-
ca. Tot això ens fa reflexionar en veu alta i ens sugge-
reix que la tècnica del carreuet s’aplica quan el projecte 
ja s’havia iniciat.

En segon lloc, el material arqueològic recuperat en 
els nivells de rebliment de l’absis actual, malgrat no 
oferir peces amb cronologies concretes, sinó de ventall 
ampli, com les produccions africanes de ceràmica co-
muna o les conegudes ceràmiques grises paleocristia- 
nes (DSP), amb datacions de segona meitat del segle v 
i principis del segle vi, a tot estirar. 

En tercer lloc, la decoració pictòrica de la volta. Jo-
sep Puig i Cadafalch va defensar una datació de mitjan 
segle vi per l’arcaisme de la forma en què són represen-
tades diverses escenes (no ens referim al fet que l’obra 
estigui realitzada per dues mans ben diferenciades: les 
figures visibles des de la nau són tècnicament millors 
que les escenes localitzades a l’oest de la volta, només 
visibles des de baix), i aporta un bon nombre de paral-

Figura 400. Restes del parament interior de la fonamentació de 
l’absis de la catedral.

Figura 401. Arc triomfal de separació del transsepte i l’absis de 
la catedral. Actualment està integrat en l’obra romànica, però 
la seva relació constructiva amb les restes pictòriques i amb els 
elements estructurals restants ens permet afirmar que pertany a 
l’arc de la segona reforma de la capçalera. La cornisa possible-
ment descansava sobre una columna que va ser substituïda en 
època posterior per un pilar.

Figura 402. Detall de la cornisa de l’arc triomfal. 
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lels. En contraposició, com a tesis més recents tenim 
les dels historiadors de l’art Dolors Guàrdia (Guàrdia 
1992, 155) i Carles Mancho (Mancho 2003), que 
s’afegeixen a la tendència preromànica de les últimes 
dècades, a l’entorn del segle x. Resulta, doncs, con-
traproduent aquesta dicotomia que va tenint adeptes 
segons les tendències i els interessos del moment, amb 
aportacions extenses de paral·lels.

I, en quart lloc, un factor que no s’ha tingut gaire en 
compte en els últims anys és la datació delimitada dels 
exemplars amfòrics localitzats a la coberta de l’absis. 
Puig i Cadafalch va aixecar part de la coberta d’aquest 
absis i va poder observar la presència de diverses àmfo-
res senceres encastades en el carcanyol de l’estructura. 
En va recuperar dues peces. També, l’any 1980, l’ar-
quitecte J. Ambrós va realitzar treballs de consolidació 
sota teulada i va veure un bon nombre de peces, de les 
quals en va treure una. L’estudi de S. Keay va permetre 
delimitar la datació d’aquests exemplars, forma Keay 
LXIa, que procedien del nord d’Àfrica –contenidors 
d’oli. La datació proposada és 550-700. 

És per tot això que pensem que la construcció de 
l’últim absis de la capçalera de la catedral coincideix 
pràcticament amb l’acabat de l’execució del projecte 
general catedralici, i per extensió, amb la construcció 
de l’actual església de Sant Miquel, la capella funerària. 
La datació proposada estaria corroborada per dos dels 
elements exposats, les àmfores i la finalització del pro-
jecte –cal recordar que la datació dels terraplenaments 
relacionats amb les construccions són dins la segona 
meitat del segle v. Per tant, la data estaria dins aquesta 
segona meitat del segle vi per a la construcció de l’absis 
de planta quadrada i la decoració mural pictòrica de 
la volta.

El nombre alt de peces senceres reutilitzades a l’obra 
de l’absis suggereix clarament una contemporaneïtat 
que no es reflecteix del tot en els materials recollits del 
rebliment de la seva rasa de construcció.

6.7.3. Pati porticat

D’un moment sense precisar la datació, constatem 
com el gran pati central, en el qual els edificis religi-
osos obren les portes principals, així com l’accés des 
de l’exterior a través dels corredors de tancament del 
conjunt, a l’oest, sofreix una transformació significa-
tiva que comporta la construcció d’un porticat. S’han 
posat al descobert les restes de tres pilars de dimensi-
ons considerables, de 70 cm de diàmetre. Aquests tres 
exemplars es distribueixen de manera regular a la zona 
cementirial, amb una separació entre ells de 3 metres 
(respecte a les conservades), i una separació perimetral 
dels edificis que oscil·la entre els 2,50 i els 5 metres. 
Estan construïts de pedres i còdols lligats amb morter 
i la seva superfície presenta un arrebossat de signinum. 
El pilar 1 es troba alineat amb el pilar en creu de la 
porta d’entrada. El pilar 2, que segueix la mateixa lí-
nia que l’anterior, es troba situat davant del pilar est 
de la porta d’entrada a l’església parroquial. El pilar 
3 fa angle amb el 2 i ens permet pensar en un pòrtic 
que envoltaria el pati i seria un espai cobert d’accés als 
edificis. 

La seva posterioritat respecte de la configuració ini-
cial del pati resulta evident, no només perquè es troben 

Figura 403. Vista general de les pintures de l’absis de Santa 
Maria abans de la seva restauració. Fotografia: Rudi Ranesi.

Figura 404. Detall de les pintures de Santa Maria durant la 
seva restauració. Novembre de 2008. Fotografia: TRACER, 
Restauración y Conservación / IPCE (Instituto de Patrimonio 
Cultural de España).
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assentats directament sobre el paviment de terra batu-
da, sinó perquè els dos localitzats a l’est es troben sobre 
els paviments coberta de signinum de les tombes. 

Una teòrica reconstrucció espacial dins el pati ens 
permet observar la seva correlació, més o menys regu-
lar, amb els contraforts de les portes d’accés del corre-
dor, de Sant Miquel i el de Sant Pere. Ara bé, entendre 
la necessitat del nou porticat no sembla gens difícil. És 
obvi que en algun moment es va decidir dur a terme 
la seva construcció amb l’objecte de configurar un es-
pai circulatori cobert, protegit de les inclemències del 
temps, per exemple. Però la nostra dificultat està a de-

terminar si aquest porticat respon al cobriment de tot 
el pati o només protegia la zona perimetral, just res-
seguint les edificacions. Lògicament, ens és més fàcil 
pensar i suggerir una configuració de passadís o deam-
bulatori que permetés accedir a les edificacions sempre 
sota cobert. El gran diàmetre de les columnes construï-
des en obra poden donar-nos a entendre una restitució 
incomprensible si existeix una relació diàmetre-alçada. 
Pensar en una coberta total de tot l’espai obert se’ns fa 
difícil, perquè caldria un bon nombre de pilars entre-
mig, dels quals no hem localitzat cap indici.

També hem detectat una nova repavimentació pos- 
terior al porticat, sense determinar-ne una datació 
concreta. Aquest nou paviment està constituït per 
terres argiloses premsades, amb molta argila i restes 
de carbons i morter de calç, així com pedres, còdols 
i fragments de ceràmica d’ús constructiu, com tègu-
les, ímbrexs, lateris, i fragments de recipients grans de 
ceràmica com àmfores i dolia. Les restes d’aquest frag-
ment de paviment es trobaven entorn del pilar oest, 
davant del pilar de la porta del corredor, amb un gruix 
de 5 cm. 

Figura 405. Restes dels pilars del pati porticat.

Figura 406. Restes dels pilars del pati porticat.
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Enrere han quedat les teories que atribuïen refor-
mes a les esglésies de Sant Pere fonamentades princi-
palment en les característiques constructives d’alguns 
elements de l’església de Sant Miquel (finestra de la 
façana oest, imitant un suposat estil mudèjar), i que 
ara sabem que han estat com a resultat de les diferents 
modificacions i restauracions posteriors. 

L’arqueologia no ens ha mostrat cap alteració dràs-
tica del conjunt, com ara incendis o destruccions dels 
edificis. L’aparició d’Oreto com a ciutat episcopal a la 
llista (nota manuscrit Escorial R.II.18, Ovetensis), l’any 
778, corroboraria tal vegada la continuació del Bisbat 
egarenc com a receptor del fisc a l’estat emiral, i, per 
tant, si hi ha cristians, per força ha d’haver-hi bisbes, 
perquè aquests són els únics que poden consagrar l’oli 
sant de la unció dels batejats (Soler 2003, p. 77).

7.1. Època carolíngia (801 - segle x)

La reorganització territorial amb la configuració de 
l’anomenada Marca Hispànica va comportar l’estabili-
tat al país i, en conseqüència, el restabliment de les seus 
episcopals sota el domini franc, a excepció dels bisbats 
d’Empúries i Ègara. Desconeixem les causes del nostre 
cas, però sembla clar que la revalorització de Barcelo-
na cap a la capitalitat va possibilitar la restitució dels 
límits de la diòcesi de Barcelona anteriors a l’any 450, 
centralitzant-se així el domini i control carolingi.

Arqueològicament, només podem dir que el con-
junt segueix la seva activitat religiosa, que no s’havia 
perdut sota el domini musulmà. Les restes arqueològi-
ques conservades no suggereixen cap canvi estructural 
significatiu i només dues dades permeten, ara per ara, 
teoritzar sobre l’activitat del conjunt en aquests segles. 
Històricament, tenim una data significativa l’any 874, 
amb la protesta del bisbe franc Frodoí de Barcelona 
perquè el prevere d’Ègara, Baió, interfereix en les tas-
ques pròpies de la seva diòcesi. La segona dada, el tes-
timoni arqueològic relacionat exclusivament amb la 
utilització de tots els espais oberts del conjunt com a 
zona de cementiri, així com el reaprofitament de les 
tombes anteriors localitzades a l’església de Sant Pere i 
al corredor perimetral de Sant Miquel. Curiosament, 
no hem localitzat cap tomba dins la catedral. Les tom-
bes corresponen a simples fosses de planta antropo-
morfa –dibuixant el perfil del cap– i amb coberta de 
lloses o de fusta en alguns casos puntuals. Cal remarcar 
que aquestes cobertes acostumaven a localitzar-se no-
més a la capçalera i als peus, i desconeixem si la resta 
de la fossa tenia coberta o no, o si era de fusta. Altres 
enterraments aprofiten les caixes de les fases anteriors, 
i afegint-hi dues pedres per delimitar-ne el cap.

7.2. El conjunt parroquial de Sant Pere

7.2.1. època romànica. Segles xi-xiii

La consagració de l’església romànica de Santa Ma-
ria, el primer de gener de l’any 1112, i la construcció 
de la nau romànica de Sant Pere, l’església parroquial, 
potser a finals del segle xii, testimonien la nova trans-
formació del conjunt religiós. Però els resultats de l’ex-
cavació a la zona sud de Sant Pere i a l’oest de Sant 
Miquel ens permeten suggerir que al voltant de l’any 
1000 s’iniciaria aquesta nova configuració edilícia, 
amb esglésies més d’acord amb la seva funció parro-
quial (Sant Pere) i monàstica (Santa Maria). 

Arqueològicament, s’enderroca la nau sud de Sant 
Pere, el corredor perimetral de Sant Miquel i, proba-
blement, els corredors funeraris que comunicaven la 
catedral i Sant Pere, a la zona oest del recinte. Aquest 
enderroc general permet obrir un espai al sud i oest de 
l’església parroquial que es destina com a ús cementi- 
rial i com a sagrera, amb la presència d’un bon nombre 
de sitges, superposant-se a les sepultures d’època ca-
rolíngia. Els enterraments tindran una nova tipologia, 
fosses rectangulars amb caixa de lloses o pedres i cober-
tes de lloses, sense cap tipus d’aixovar més que aquells 
que eren pelegrins i conservaven la típica petxina. Un 
cas excepcional correspon a un individu que va ser en-
terrat amb una creu processional, de ferro. 

La destrucció de la nau sud de Sant Pere va impli-
car l’aparedament dels accessos anteriors i la construc-
ció d’un nou accés centrat a la façana sud, abans mur 
sud de la nau central. Sota la porta actual es conserven 
les restes d’aquesta nova porta, així com les restes del 
marxapeu, de lloses de gres vermell. La construcció de 
l’actual nau romànica, probablement entorn de finals 
del segle xii, vindria a culminar aquest projecte inicial 
de transformació del conjunt episcopal a església par-
roquial. 

L’antiga catedral d’Ègara seria enderrocada parcial-
ment segons les necessitats d’ús de l’espai ocupat per 
l’antiga catedral. La nova església romànica, de planta 
de creu llatina, ocuparia la zona est, on es construeix 
un nou transsepte i una nau que s’adossen a l’antic 
absis. En el creuer s’hi construeix un cimbori central 
octogonal sobre el qual es disposa el campanar. Tant el 
cimbori com les façanes nord i oest de l’església estan 
decorades amb faixes llombardes i arcuacions cegues. 

La presència d’una comunitat de canonges agus-
tinians, de l’orde de sant Ruf, propiciaria una trans-
formació constructiva a la zona sud, que implicaria  
la construcció d’un claustre i les dependències per a la 
nova comunitat. Cal destacar que la conservació del 
mur de façana nord de l’antiga catedral (UE 1033) en 
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Figura 407. Planta de la fase carolíngia.
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Figura 408. Enterraments d’època carolíngia localitzats davant 
de la façana oest de Sant Miquel. 

Figura 409. Enterraments d’època carolíngia localitzats al pati. 

Figura 410. Enterrament d’època carolíngia (UF 754) localit-
zat al costat dels corredors d’entrada al conjunt. 

Figura 411. Enterrament d’època carolíngia (UF 365) localitzat 
a l’interior del corredor de Sant Miquel, davant de la porta nord. 

Figura 412. Enterrament d’època carolíngia (UF 771). 
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tota la seva extensió serviria de separació entre l’espai 
d’exclusivitat parroquial, esglésies de Sant Pere i Sant 
Miquel, i l’espai de convivència de la comunitat de ca-
nonges, amb l’església de Santa Maria i la canongia. 
També, l’entorn d’aquest indret, ocupant l’espai que 
havia estat la zona residencial del bisbe, es privatitzaria 
i s’utilitzaria com a sagrera (Moro 2006), amb força 
presència de sitges.

L’església de Sant Miquel només va ser afectada pel 
que fa al seu corredor perimetral, que es va integrar a 
aquest gran espai obert d’ús cementirial.

Quant a la configuració del recinte del conjunt es-
mentat, no tenim prou elements per delimitar-lo, en-
cara que la presència de sitges i algunes sepultures a 
l’exterior donen a entendre que l’espai seria més gran 
que l’actual, i molt probablement correspondria a un 
espai obert.

L’extrem oest, on era el baptisteri de la catedral, 
es conservaria i seria transformat com a possible àrea 
industrial. Les construccions situades al sud, on se si-
tuaven les dependències particulars del bisbe, encara 
restarien en peus en algunes zones.

7.2.2. època moderna. Segles xiv-xviii

A la zona sud-oest de l’antiga àrea residencial hem 
observat l’arrasament de les antigues edificacions i un 
terraplenament general on es construeixen noves edi-
ficacions que configuren una trama regular, sense de-
terminar del tot la seva funcionalitat. A finals del segle 
xvi, la vila de Terrassa construeix una nova església, fet 
que implicarà la pèrdua de la parroquialitat vilatana i la 
marxa de la canongia, i l’inici d’una etapa d’abandó.

Al llarg del segle xvii s’intentarà reactivar la par-
roquialitat i la restauració de les esglésies. L’any 1610 
mossèn Joan Arnella comença a exercir com a vicari 
curat de Sant Pere. Amb ell les esglésies prengueren 
una nova vida i es procedí a una restauració i a una 
nova configuració (Arnella 1973). Aviat va iniciar la 
restauració dels edificis i va dotar els respectius cam-
panars, els de Sant Pere i el de Santa Maria, de noves 
campanes. L’excavació al claustre de Santa Maria ha 
permès descobrir les restes dels dos motlles de cam-
pana i el forn que serviren per construir-hi les dues 
campanes de Santa Maria, beneïdes el dia 2 de juny de 
1627, i la construcció d’una altra, l’any 1628. Aquests 
treballs, sobretot a partir del segle xviii, comportaran 
la destrucció de les edificacions conservades a la zona 
sud de Santa Maria amb l’objecte de construir-hi l’es-
pai destinat a hort i, al sud-oest, l’edifici de la rectoria 
i altres dependències. 

Figura 413. Reaprofitament d’un enterrament d’època episco-
pal en època carolíngia modificant l’estructura de la zona del 
cap amb la col·locació de les dues pedres. 
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Figura 414. Planta de la fase medieval. 
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Figura 415. Església romànica de Sant Pere. 

Figura 416. Restes de l’antiga porta d’època romànica de l’es-
glésia de Sant Pere. 

Figura 417. Enterrament d’època romànica. 

Figura 418. Església romànica de Santa Maria d’Ègara.

Figura 419. Campanar romànic de l’església de Santa Maria.
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Figura 420. Nau lateral i part del transsepte nord de l’església 
de Santa Maria. 

Figura 421. Restes dels antics murs del claustre romànic de 
Santa Maria. 

Figura 422. Restes dels motlles per a la construcció d’algunes 
de les campanes del conjunt. Per una nota se sap que les campa-
nes corresponen a l’època de Mn. Arnella, al segle xvii.

Figura 423. Motlle de campana localitzat a les antigues hortes 
del conjunt. 

Figura 424. Restes dels dipòsits localitzats a l’espai que ocupava 
el baptisteri i que en època moderna va convertir-se en zona 
d’ús industrial. 
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L’excepcionalitat del conjunt episcopal d’Ègara 
queda palesa per la conservació de les seves restes, que 
ens permeten conèixer la seva configuració, iniciada 
dins la segona meitat del segle v. Ara per ara, és, sens 
dubte, un dels conjunts monumentals de més interès 
que s’han conservat de la Hispània visigòtica. Però 
també és excepcional perquè se’ns presenta com un 
conjunt cristià viu, que ha anat creixent, transformant-
se i configurant-se en el temps segons les necessitats del 
moment, des dels orígens fins als nostres dies. 

Però resulta difícil entendre que la seu episcopal 
egarenca es trobi fora d’un context urbà, el del muni-
cipi d’Ègara, i encara més la seva ubicació a l’extrem 
d’un istme envoltat de torrents. Per cercar una justi-
ficació raonada caldria contextualitzar el conjunt. Res 
ens indica una justificació de la presència cristiana en 
aquest indret. Ja ho hem exposat en el capítol corres-
ponent: el poblat ibèric localitzat en el mateix indret 
del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere 
de Terrassa, a l’extrem sud de l’istme, serà romanitzat 
i uns segles després assolirà la municipalitat gràcies a 
les reformes de Vespasià, entorn de l’any 69 o 70, mu-
nicipium flavium Egara. La presència de dos pedestals 
epigràfics encastats a l’obra romànica de Santa Maria, 
datats entorn de l’any 139, i altres fragments de pe-
destals i plaques epigràfiques aparegudes en els treballs 
d’excavació arqueològica, així com la presència d’un 
bon nombre d’elements petris en la construcció dels 
edificis, evidencien la presència en aquest indret, si no 
a prop, d’un important nucli urbà.

És cert que no hem pogut entreveure cap indi-
ci d’un urbanisme romà dins l’actual recinte de Sant 
Pere, i encara menys a la part alta de l’istme. Malgrat 
tot, diverses intervencions en aquesta zona nord, fora 
de l’actual recinte, i clarament fora també dels límits 
del conjunt d’edificis episcopals, han localitzat res-
tes de sitges d’època ibèrica i romana que confirmen 
aquesta continuïtat poblacional sense interrupció. Se-
gurament ens hem d’oblidar de pensar en un municipi 
que segueix un patró romà clarament definit en plan-
ta nova. És a dir, lògicament, aquell possible poblat 
ibèric romanitzat aniria configurant una trama urbana 
més romanitzada, però que seguiria condicionada per 
la seva ubicació al sud de l’istme, pel seu origen. No 
hem d’imaginar-nos una ciutat de grans dimensions, 
de grans monuments i edificis, sinó una ciutat petita 
sorgida sobre la base d’un urbanisme antic.

Però com va ser la transició a les primeres cons-
truccions cristianes? La configuració del conjunt epis-
copal va comportar l’arrasament de tot indici estruc-
tural més enllà del nucli principal cristià de la fase 
preepiscopal, on era la basílica originària. Al sud del 
conjunt, i relacionat amb les estructures de l’activitat 

religiosa cristiana, no va sofrir aquest canvi tan dràs-
tic i les restes conservades ens permeten observar una 
continuïtat en el canvi funcional de les construccions  
romanes. Sabem que les primeres construccions cristia- 
nes, relacionades amb cambres funeràries, són cons-
truïdes entorn de mitjan segle iv. Però, a excepció de la 
zona sud, les restes sota aquestes noves construccions 
funeràries donen una datació a l’entorn del segle iii. Re-
alment existeix un buit històric? O la destrucció ha estat 
total? Relacionat amb aquest argument, hem de men- 
cionar que, a l’actual plaça Vella de la ciutat de Terras-
sa, s’han localitzat restes romanes amb una datació en-
torn del segle v i, relacionada amb aquestes, una zona 
cementirial amb tombes de tègules disposades a doble 
vessant. 

Hem apuntat la possibilitat que entre els segles 
iii i iv es produís un desplaçament «urbà» cap aquest 
nou indret, restant l’Ègara original encara dempeus, 
però que, amb el temps, la mateixa irrellevància po-
lítica de les elits locals afavorís la influència local de 
l’Església a través d’un bisbat. Potser no és aquesta la 
raó de l’aparició del conjunt episcopal, però sí que 
seria la justificació de la seva permanència en el lloc, 
fora de qualsevol urbanisme. Per governar no cal ser 
dins el nucli urbà. Observant la configuració edilícia 
del conjunt episcopal, dins un recinte monumental, 
ens queda clar que no només som davant d’un cen-
tre religiós, sinó que també som davant d’un centre  
de poder, on el bisbe esdevé la màxima figura d’aquest 
poder, polític i religiós. El bisbe governa des del seu 
palau episcopal.

El reaprofitament d’estructures romanes per a les 
primeres construccions cristianes detectades, i que han 
perviscut al llarg del temps formant part del complex 
cristià fins al segle xi, donen a entendre que l’origen de 
la configuració ha estat una domus, de la qual s’ha con-
servat el peristylum, d’uns 100 metres quadrats i amb 
un dipòsit central, un lacus o piscina, d’uns 30 metres 
quadrats, i una fondària conservada d’un metre. Tam-
bé, cap a l’est, restes d’un altre peristil corroborarien 
aquesta nova configuració d’edificacions cristianes en-
torn d’uns espais i àmbits romans. 

Arribat aquest moment, però, ens hauríem de 
plantejar si el nou complex cristià es trobava dins una 
zona poblada, ja sigui urbana o formant part d’una 
vil·la, o realment ocupava un lloc aïllat. Res no indica 
el context; en canvi sí que s’evidencia a partir d’ara 
una activitat constructiva constant. Sense trigar gaire 
temps, a la zona nord d’aquests dos peristils es produ-
eix una primera transformació constructiva important 
que comportarà una nova configuració. 

La nova basílica estava formada per una capçalera de 
planta quadrada i absis interior semicircular, a la qual 
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s’adossaran un bon nombre de cambres funeràries, al 
sud i a l’oest, sobre les restes romanes, conservant-se els 
dos peristils i les dependències anteriors relacionades 
amb la zona residencial. Darrere la capçalera es cons-
trueix un nou àmbit amb un possible ús baptismal. La 
localització d’un lot numismàtic dins una conducció 
de desguàs d’un dipòsit d’aigua baptismal, que respon-
dria a la superstició del lloc sagrat –debilitat humana, 
malgrat ser cristians–, apunten una datació de 363, 
com a més moderna. Queda evident que som davant 
una primera configuració ordenada i que respon, sens 
dubte, a una litúrgia que supedita la distribució i cons-
trucció de nous espais. Tal vegada som davant de la 
generalització de les primeres construccions després 
de l’oficialització del culte cristià per part de Teodosi, 
l’any 380, que executen una configuració arquitectòni-
ca i urbanística del centre religiós. Volem dir que, fins 
aquest moment, la configuració dels edificis responia 
més al reaprofitament i llur adaptació d’edificacions i 
espais anteriors no religiosos, com en el nostre cas. I 
que, potser, amb l’oficialitat s’iniciessin nous projectes 
més d’acord amb la litúrgia.

El seguiment de les diverses fases preepiscopals que 
hem detectat posen en evidència aquest caràcter viu 
constructiu constant en què, una vegada finalitzada 
una reestructuració espacial o edilícia, es torna a dur a 
terme una altra reforma, també significativa. Prova evi-
dent d’aquesta constant construcció s’entreveu amb la 
construcció del tercer baptisteri als peus de la basílica, 
a l’oest. La seva nova disposició va implicar l’amortitza-
ció dels espais funeraris d’aquesta zona, concretament 
de dues cambres, i, sobretot, un canvi d’itinerari litúr-
gic. Evidentment, desconeixem quin seria l’objecte del 
canvi d’ubicació del baptisteri, de l’est a l’oest, darrere 
la capçalera als peus de la basílica. Potser seríem davant 
d’un projecte constructiu important que va ser imme-
diatament anul·lat per la designació del lloc com a seu 
episcopal, cosa que implicaria una nova configuració 
general més d’acord amb la nova designació.

Entorn de l’any 450, el bisbe de Barcelona, Nun-
dinari, divideix la seva diòcesi, crea el Bisbat d’Ègara 
i nomena Irineu primer bisbe de la diòcesi egarenca. 
D’Irineu en sabem poc més que era estimat per tots 
els bisbes de la Tarraconense i era considerat un home 
sant –vere sanctus–, i que estava destinat a heretar les 
propietats i la cadira de Barcelona. Però, quins eren 
els seus orígens? Tal vegada era el «prevere» egarenc? 
Si no ho era, per què Nundinari escull Ègara? Com al 
segle ix, era el lloc de població més important dins el 
territori de Barcelona? És clar, són molts interrogants 
que ara per ara no tenen respostes. Sí, en canvi, que 
ens sembla coincident l’inici d’una nova configuració 
edilícia, de gran envergadura, amb la designació epis-
copal del lloc.

Com dèiem abans, s’havia iniciat una nova confi-
guració d’espais litúrgics amb la construcció del nou 

baptisteri als peus de la basílica. Consegüentment, 
això comportaria, sens dubte, un canvi en l’itinerari li-
túrgic i, segurament, una nova reestructuració d’espais 
que no es va poder portar a terme per la designació 
episcopal. 

La designació d’Irineu com a bisbe va comportar 
el plantejament d’un projecte per a una reestructura-
ció general del complex religiós. És a dir, es planifica 
una nova configuració edilícia que respondrà a un nou 
plantejament d’itinerari litúrgic i que serà, alhora, la 
millor expressivitat de la grandiositat i monumentali-
tat de l’Església, i, evidentment, del mateix bisbe. És 
evident que en l’execució d’aquest projecte es té molt 
clar el que vol el promotor, el bisbe, i el com ho porta 
a terme l’arquitecte. La nova configuració preveu una 
disposició de nova planta entorn d’un pati central, ce-
mentirial alhora, al qual donaran la catedral, l’església 
funerària i l’església parroquial, tancant el recinte pel 
costat oest, un doble corredor funerari que connectarà 
la catedral i la parroquial pels seus extrems oest. La 
porta d’accés al conjunt episcopal es troba en aquest 
corredor a través del qual els fidels podran dirigir-se 
a l’església parroquial i a la catedral sense sortir al pati 
central, al qual també s’accedeix mitjançant una altra 
porta. Sens dubte, som davant d’un excel·lent pro-
jecte que inclou la conservació i adaptació d’espais ja 
existents, que desenvolupa magistralment l’adequació 
de les noves estructures dins les necessitats òbvies del 
nou Bisbat i que articula un itinerari perfectament de-
limitat. Això sí, podem intuir-ne la data d’inici –els 
diferents nivells de terraplenament aporten datacions 
entorn de la segona meitat del segle v, coincidint amb 
la designació–, però ja resulta més dificultós endevi-
nar-ne la data de finalització.

L’execució del projecte s’inicia amb el primer con-
dicionament, que es resol amb la transformació de la 
zona sud residencial, sense descartar altres usos relacio-
nats amb les tasques pròpies del bisbe, i l’amortització 
d’algunes de les cambres funeràries. També continua 
l’obra amb un condicionament significatiu com era 
mantenir el lloc sagrat, on havia estat sempre l’esglé-
sia. Com hem dit abans, feia poc temps que s’havia 
construït un tercer baptisteri als peus de l’església, amb 
unes intencions que se’ns escapen. La nova configu-
ració, potser tenint en compte aquesta intenció an-
terior, va construir la catedral ocupant el mateix lloc 
que l’església pavimentada amb mosaic, on feia poc 
havia traslladat el baptisteri als seus peus. L’arquitecte 
va configurar un nou edifici en el lloc on havia integrat 
el baptisteri, adaptant-lo a les dimensions de la nova 
construcció. Cal esmentar que la seva realització no 
va comportar la destrucció de l’anterior església, sinó 
que fins que no es va acabar de construir la caixa no 
es va procedir a l’enderroc i construcció de la nau cen-
tral, separada de les naus laterals per una disposició de 
columnes. La nova catedral presentava una planta de 
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tres naus amb capçalera tripartida, possiblement d’ab-
sis exterior poligonal. Als peus, el baptisteri anterior, 
readaptat a la caixa central de la catedral, conservava 
una piscina de planta octogonal que, potser en aquest 
moment, corregit el desnivell de la pavimentació, pre-
sentaria uns afegits que li conferirien una planta exte-
rior estrellada. 

Cal indicar que d’aquest baptisteri es conserva tota 
la planta i tres parets en alçat, on destaca la conservació 
de la meitat d’una finestra i un brancal d’una altra. 
La singularitat d’aquestes finestres és que presenten un 
alçat i tipologies desconegudes, com ja hem descrit en 
el capítol corresponent. 

Ja hem dit abans que la construcció de la catedral 
responia a una planificació general, ja que es va tenir 
en compte la relació d’aquest edifici amb els altres que 
encara no s’havien aixecat. La relació amb l’actual es-
glésia de Sant Miquel, edifici funerari, un martiria, 
va ser tinguda en compte a l’hora de construir-se una 
porta en el punt on es connectarien, mitjançant un 
passadís cobert, i que ens dóna a entendre la vincula-
ció d’aquest edifici amb la catedral, segurament dins 
un itinerari litúrgic establert amb anterioritat a la seva 
construcció. També, a l’extrem oest de la catedral, es 
van preparar les dues obertures de comunicació als 
corredors que tancarien el recinte episcopal pel costat 
oest i permetrien comunicar la catedral amb l’església 
parroquial, localitzada al nord del recinte. El pati cen-
tral tindria una doble funció com a espai obert i de 
distribució d’itinerari als edificis, i de cementirial.

El seguiment de l’execució d’aquest projecte, que 
sens dubte seria llarg, es visualitza en els canvis tècnics 
i de ritual funerari, bàsicament. Sens dubte, el factor 
més determinant d’aquesta evolució temporal ha estat 
la tipologia dels enterraments. La construcció de la ca-
tedral, dins la segona meitat del segle v, coincideix amb 
tombes que presenten caixes de tègules amb cobertes 
disposades a doble vessant, també de tègules, sobre les 
quals s’aboquen terres o pedres lligades amb morter 
–només les tombes privilegiades presenten una caixa 
d’obra–, i que tenen una coberta de fossa de signinum, 
que actua com a paviment. Després, la tipologia dels en-
terraments és exclusivament amb caixa d’obra i coberta 
de lloses, amb coberta paviment de signinum. Aquesta 
evolució l’observem en la disposició de les tombes del 
corredor oest: les primeres tombes des de la catedral són 
de tègules, i a mesura que s’avança ja són d’obra.

L’altre factor correspon a l’acabat característic de 
les edificacions episcopals d’Ègara, la utilització dels 
carreus de mida petita, els carreuets, que decoren les 
façanes de l’absis de Sant Pere i l’església de Sant Mi-
quel, així com l’absis de Santa Maria. És curiós que 
aquest tipus de parament aparegui a l’absis de Santa 
Maria, l’absis de la catedral, però no així en les res-
tes del parament nord de la catedral, i encara menys 
en la façana oest original conservada del baptisteri. La 

resposta sembla que l’hem de veure en les tres configu-
racions de la capçalera de la catedral, en què les dues 
últimes responen a sengles reconstruccions, l’última 
coincident amb la finalització del projecte original.

La seva reflexió raonada –tres fases constructives 
detectades en un curt període de temps, capçalera tri-
partida en origen– ens ha permès aportar unes dades 
significatives per al termini de l’obra i, consegüent-
ment, per a la datació d’un dels elements més discre-
pants i problemàtics del conjunt episcopal conservat, 
les pintures de Sant Miquel i de Santa Maria. La data-
ció que proposem de la segona meitat del segle vi no 
sembla gens agosarada si tenim en compte que cent 
anys és temps suficient per dur a terme aquest projecte, 
i que també és temps suficient perquè s’improvisés la 
reforma i el canvi d’una part fonamental d’aquest pla 
pel condicionament topogràfic, com ha estat el canvi 
de la capçalera de la catedral dues vegades, les vicissi-
tuds constructives de la qual ja hem raonat. 

Malgrat haver-se finalitzat la gran obra catedralí-
cia d’Ègara, continuem detectant reformes en tots els 
àmbits. Però cap d’elles s’atribueix a una remodelació 
substancial, sinó que responen a canvis puntuals, lò-
gics en el dinamisme d’ús diari i que corroboren aquest 
dinamisme viu del conjunt. De totes maneres, tot i 
que no sabem quan es va produir, sí que constatem 
un canvi significatiu a la zona del pati central, on es 
construeix un porticat amb columnes.

A la zona nord del conjunt episcopal s’ha localitzat 
una necròpoli contemporània, que es localitza sota les 
finques actuals de l’antic barri de Sant Pere i que sem-
bla estendre’s cap a la zona nord-est. Les descobertes 
puntuals no ens permeten abastar el nombre d’enterra-
ments, però sí que determinen l’existència paral·lela de 
dues necròpolis cristianes i, potser, de dos tipus socials 
de fidels. És a dir, aquells que poden enterrar-se dins el 
recinte episcopal, i els que ho han de fer fora d’aquest 
àmbit catedralici. Però la localització d’aquesta ne-
cròpoli ens permet reubicar el camí principal d’accés 
al recinte. Com observem a la planimetria, l’angle 
nord-oest del conjunt, sempre que realment configu-
ri aquest tancament sense altres edificacions, queda a 
prop del vessant del torrent, configurant una façana 
obliqua respecte al pla de l’istme, deixant poc espai pel 
costat nord. De fet, la situació en aquest pla anul·la tot 
gran espai que hom podria pensar que hi hauria abans 
d’entrar en un recinte religiós, una mena de plaça a 
l’exterior. Però aquest no sembla el cas. La façana del 
conjunt episcopal es disposa cap al sud-oest. Els fidels 
vénen del nord, de l’itinerari cementirial, i fins que no 
siguin davant de la porta no visualitzaran en cap mo-
ment aquesta façana. El complex arquitectònic l’estan 
visualitzant sempre de costat, el nord. Potser la seva 
disposició de domini vers l’oest és intencionada perquè 
sigui vista des del nucli de població localitzat a l’actual 
plaça Vella.
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Amb l’arribada dels musulmans la seu egarenca no 
sembla interrompre la seva activitat pastoral i cal su-
posar la pervivència de bisbes fins al segle ix, quan els 
carolingis restituiran els bisbats, a excepció del d’Em- 
púries i el d’Ègara. Tot i així, no seria gaire efectiva 
aquesta autoritat franca en la restitució de les seus 
episcopals quan el prevere Baió actuava com a bisbe al  
castrum de Terrassa, usurpant l’autoritat del bisbe Fro-
doí de Barcelona. 

Serà en aquest període de domini franc on obser-
varem novament un canvi important de funcionalitat 
d’un dels espais significatius dins la configuració epis-
copal original, la necròpoli. Durant l’època visigòtica, 
el cementiri ocupava una zona determinada al sud de 
l’església parroquial, lloc exclusiu d’enterrament fora 
dels espais interiors de l’església parroquial i edificaci-
ons. En aquest moment, tot espai obert del conjunt, 
zona cementirial i la resta del pati, així com els espais 
entre esglésies i darrere d’aquestes, a l’est, són ocupats 
indiscriminadament per tombes de planta antropo-
morfa (grans fosses de planta ovalada que presenten 
una fossa al fons de planta antropomorfa, amb una 
coberta de pedres sobre el cap i els peus, i la resta de 
fusta). Curiosament, la catedral no presentava enter-
raments d’aquest període. També ressaltem la reutilit-
zació de moltes de les caixes d’època visigòtica dins de 
l’església i de la zona de cementiri. Fora del recinte, a 

la necròpoli exterior i disposats al nord de les tombes 
visigòtiques, però abastant tot l’espai a banda a banda 
de l’istme, es disposen també els enterraments d’època 
carolíngia.

La no restitució de la seu egarenca es fa ja evident 
en la documentació, enfront de la restitució de la seu 
de Barcelona. Segurament la resposta del Papa vers les 
protestes del bisbe de Barcelona davant de l’acció del 
prevere Baió va esdevenir efectiva i gradualment l’an-
tic conjunt episcopal s’anà transformant i adequant-
se a parròquia. L’estratigrafia arqueològica permet dir 
que entorn del segle xi es va procedir a la destrucció 
sistemàtica de les edificacions anteriors: destrucció del 
corredor de Sant Miquel, destrucció de la nau lateral 
i transsepte sud de l’església parroquial; enderroc dels 
corredors de tancament oest del recinte; parcel·lació i 
venda a mans privades de la zona sud, antiga residèn-
cia; construcció d’una nova església on era l’antiga ca-
tedral; construcció d’un claustre romànic… Hi ha una 
idea clara del que s’ha de fer i es necessita per al nou 
estatus del conjunt parroquial. En aquest cas, la inten-
ció és clara: reduir l’espai constructiu i ampliar l’espai 
cementirial. Aquest procés de transformació perdurarà 
fins a la construcció de la nova església parroquial de 
Sant Pere, a finals del segle xii. Després, el desenvolu-
pament propi del nou recinte l’anirà transformant fins 
al que ens ha arribat avui dia. 
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Introduction

The complex of churches of Sant Pere (St Peter) is 
located in the centre of the city of Terrassa, in a neigh-
bourhood that was once the village of Sant Pere. More 
specifically, the religious complex is located at the 
southern end of the terrace of an isthmus cleaved from 
one side to the other by the confluence of two torrents 
that join to make up the torrent of Vallparadís, now 
converted into a park.

Archaeological investigation of the complex began 
in 1995, within the guidelines laid down in the Project 
for the cultural development and urban integration of the 
monumental complex of the churches of Sant Pere in Ter-
rassa. This was a part of the Churches of Sant Pere Master 
Plan drawn up by the Terrassa City Council with the 
participation of the Barcelona Provincial Government, 
the Archdiocese of Terrassa, the Parish of Sant Pere and 
the Catalan Autonomous Regional Government. The 
project was sponsored by the Caixa de Terrassa sav-
ings bank, the Catalan Ministry of Development and 
the Spanish Ministry of Education, Culture and Sport. 
It also included the important tasks of architectural 
restoration, museumisation, urban integration and the 
adaptation of the area both as a place of worship (the 
churches are in use) and as a museum. The church 
restoration project was drawn up by the Heritage Ser- 
vice of the Catalan Autonomous Regional Govern-
ment under the technical direction of the architect Al-
fred Pastor i Mongrell. The project to adapt the exte-
rior area and build the new museum and parish facility 
was contracted to the architectural firm rga, under 
the technical direction of the architect Pere Riera.

The churches of Sant Pere in Terrassa are some of 
the best examples we have today of Visigothic-period 
Christian architecture. They are also therefore the best 
known religious testimony of Christian Hispania, as 
the layout of the buildings (the distribution of the 
three main religious buildings – the cathedral, parish 
church and martyrium – around a central courtyard 
and a cemetery), as well as the residential area, allows 
us not only to study and learn about the religious ce- 
remonies from the 5th to the 8th centuries, but also to 
research their evolution up to the present day. 

The historical and archaeological context

The layout of the area with regard to the torrents 
has favoured its occupation since early times. Evidence 
has been found of a 4th century BC Iberian settlement, 

which has traditionally been identified with the vi- 
llage of Egosa mentioned by Claudius Ptolomeus in his 
Geographia. The finds of pottery and the remains of 
isolated silos in the excavations carried out by J. Puig 
i Cadafalch (1918-1920), S. Alavedra (1959) and A. 
Moro (1987) indicate the possibility of a settlement 
from that period, although it was only during the most 
recent excavations that the discovery of new structures 
(silos, hearths, metal furnaces and the remains of 
structures) allowed us to confirm the presence of this 
settlement (figure 34).

The Iberian settlement would be Romanised 
around the 2nd century BC, preserving its indigenous 
name of Egara. It became a municipality, municipium 
flavium Egara, in the time of the emperor Vespasian 
(69-79). Evidence of this status has been preserved 
in the building material reused in the Romanesque 
church of Santa Maria, including two honorific ped-
estals dated to around 140. However, there is nothing 
to indicate that the remains found at the site, or in its 
immediate surroundings, bear any relation to the Ro-
man municipality. 

 The preserved Roman remains (fig. 40) allow us 
to differentiate two groups of structures: industrial re-
mains and those belonging to rooms. The industrial 
structures are linked to a large number of storage silos, 
dolium silos, two wells, various deposits and a kiln. An 
area behind the apse of the church of Sant Pere has 
been linked to an indeterminate industrial complex, 
due to the finds of trimmings, postholes, basins, a well, 
a kiln and some enclosing structures. To the south of 
the spur a series of structures was found, which, de-
spite not having been fully excavated, have allowed us 
to reconstruct a series of rooms that would later be re-
used as a residential area for the bishop of Egara. These 
rooms appear to have formed part of a domus from an 
undetermined period, which in turn would have been 
part of a residential area that would have formed the 
basis for the subsequent Christian complex. It should 
also be mentioned that outside the current enclosure, 
on the properties at numbers 10 and 12 Rectoria 
Street, a series of what appear to be rooms was docu-
mented; these were razed when the episcopal complex 
was built. The most significant finds were made in the 
11th and 12th century abandonment levels. They in-
cluded a frieze of Montjuïc stone decorated with plant 
motifs (fig. 50 and 51) and another stone, an angular 
acroterium with a highly accentuated relief of a satyr’s 
head (figures 52, 53 and 55). These two pieces, which 
were reused as an olive or wine press, together with an-
other reused in the Romanesque portal of Santa Maria 
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church, may have been part of a funerary monument 
from the time of Augustus. 
The territorial context of Egara does not appear to 
have changed at all between the 5th and the 8th cen-
turies. What we see, therefore, is the replacement of 
an urban centre with one of a religious nature. Thus, 
the dispersed population that existed in Roman times 
– agricultural, industrial and residential villas – con-
tinued unchanged. The excavations carried out on 
some of these rural settlements, such as Can Colomer, 
L’Aiguacuit, Can Fonollet, Can Bonvilar, Can Bosch de 
Basea, Can Solà del Racó, and the remains in the area of 
the Plaça Vella, to name those that were contemporary 
with the episcopal see of Egara, show that there was no 
change or incidence that would corroborate or refute 
an urban layout for this municipium on the Sant Pere 
isthmus and that, from the 4th century, the territory 
of Egara ended up being ruralised, to the detriment of 
the town, and being replaced by a religious centre that 
would become the episcopal see in the mid-5th century. 

The archaeological excavation and restoration 
of the complex

Josep Puig i Cadafalch’s interest in the churches of 
Sant Pere was reflected in the monograph published 
in 1889, in which he brought the complex to inter-
national attention. This led to interest in carrying out 
further excavations and restoration work, which began 
in 1895. The most significant were those of Josep Puig 
i Cadafalch himself between 1918 and 1932, and those 
of Josep Serra-Ràfols and the Baron of Esponellà in 
1947. They uncovered different constructional stages 
related to the various building phases of an episcopal 
complex for which the written documentation (pistol-
ogy and the consecration ceremony for the church of 
Santa Maria on January 1st, 1112) and the subsequent 
studies, above all those following the excavations car-
ried out by Monsignor Joan Arnella (1611-1639), pro-
vide clear evidence of the importance of this place. 

Specific interventions, such as the archaeologi-
cal excavations in the immediate surroundings of the 
complex by S. Alavedra (1959) and A. Moro (1982-
1987) and the roof repair work carried out by J. 
Ambrós (1975-980), continued to uncover evidence 
of the research possibilities of the complex. Thus, in 
1995, the first archaeological campaign began under 
the guidelines of the Sant Pere of Terrassa Master Plan 
and continued until 2004.

The history of the episcopal see of Egara

The configuration of the episcopal see of Egara has 
always been the subject of argument among scholars, 

due to the peculiar way in which it was created. The 
first reference to the existence of the bishopric is found 
in correspondence between Pope Hílar and Ascani, the 
metropolitan bishop of Tarragona, concerning consent 
to the election of Irineu, the bishop of Egara, as bishop 
of Barcelona, following the death of bishop Nundinari. 
We find references to the different bishops of the Ega-
ra see in the council records compiled by J. Vives in 
his monograph Concilios Visigòticos e Hispano-romanos 
(Visigothic and Hispano-Roman Councils). Despite this 
information, we know nothing about why it came to 
an end; the last bishop of Egara, Joan, is referred to in 
693 as attending the 16th Council of Toledo.   

Around the year 450, bishop Nundinari of Barce-
lona split his diocese into two parts; the coastal area 
came under the diocese of Barcelona and the inland 
area was given to the new diocese of Egara. According 
to what we can read into the letters written by Pope 
Hílar, the creation of this new diocese had the consent 
of all the suffragan bishops of the diocese of Tarragona 
and of its metropolitan, Ascani. Irineu was named the 
first bishop of this new diocese by Nundinari.  

The following list of bishops who headed the di-
ocese was taken from information found in the pre-
served documentation; the clearest references are their 
signatures on the council minutes compiled by J. Vives. 
The order of the bishops is as follows: Irineu (v. 450 
– post 465, the first bishop of the diocese), Nebridi 
(pre-516 – post-527, bishop and saint and the brother 
of three other bishops and saints: Elpidi of Huesca, 
Justinià of Valencia and Just of Urgell), Taür (pre-546), 
Sofroni (pre-589 – post-595, signed the document De 
fisco barcinonensis that governed the collection of royal 
taxes in the Tarraconensis, which was the responsibil-
ity of the bishops), Tigridi? (v. 589), Ilergi (pre-589 
– post-610), the council of Egara in 614 (we do not 
know the name of the bishop who presided over it), 
Eugeni (pre-633), Vicenç (pre-653), Ilergi (pre-681) 
and Joan (pre-683 – post-693, the last known bishop 
of the diocese of Egara).

It now seems clearer that the episcopal sees con-
tinued under the Muslim rule. It is apparent that they 
took advantage of the organisational structures of the 
church for collecting taxes, as the episcopal sees had 
done up until that time. In our case, the archaeological 
excavations have shown no evidence of any conflict, 
destruction or demolition. Quite the opposite in fact; 
religious activity appears to have continued, judging 
by the fact that the necropolis continued to be used. 
The stability in the country following the seizure of 
Barcelona by the Franks in 801 allowed the episcopal 
sees to be reinstated with a certain reticence, except for 
those of Empúries and Egara. The fact that Egara did 
not recover its position may be due to the re-evalua-
tion of the city of Barcelona as the capital and centre 
of power and territorial control. Despite this, we need 
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to revise the effectiveness of this change in our particu-
lar case, as the protest sent to the pope in 874 by the 
Frankish bishop of Barcelona, Frodoí, could be an in-
dication that the situation was not completely resolved 
by 810. In that case, bishop Frodoí ’s complained that 
the presbyter of Egara, Baió, was interfering in the 
tasks assigned to the diocese of Barcelona, which had 
officially recovered the territorial boundaries existing 
prior to the creation of the bishopric of Egara.

The episcopal see of Egara. Analysis and 
description of the architectural remains

We documented a large religious complex predat-
ing the episcopal designation of the site in the 5th 
century; it consists of a series of areas with the specific 
liturgical functions of a church, baptism and the cult 
of the dead (funerary chambers). Beginning in the 4th 
century, the construction of these documented struc-
tures brought about the abandonment and demolition 
of part of the earlier Roman-period buildings and a 
new configuration linked to the religious world that 
changed the function of what may have been a Roman 
administrative centre. From this time on, we docu-
ment a series of reforms that continue for practically 
a hundred years and are evidence of a major evolution 
that would culminate in the building of the complex 
in the mid-5th century. The few archaeological finds 
consist of pottery fragments and two small hoards 
of coins found in reused drainage channels. Our pe-
riodisation of the evolution and transformation of the 
areas is the result of long and extensive stratigraphic 
research, and it is the reading of the facings that has 
really allowed us to draw up the evolutionary sequence 
of those first years. 

Pre-episcopal phase i (mid-4th century)

We documented major landfill work in the middle 
of the 4th century between the present-day churches 
of Sant Miquel and Santa Maria, which affected the 
rest of the buildings from the Roman period. This 
landfill was accompanied by the construction of a se-
ries of structures, the foundations of which have been 
preserved; they formed rectangular areas with associ-
ated burials, which suggest burial chambers to us (fig. 
70). The main axis of this whole complex is found in 
the remains of the foundations of a large wall run-
ning from east to west, of which sections UE 4047, 
UE 4052 and UE 4325 have been preserved. The total 
preserved length of this large wall is 30.5 metres. The 
northern wall of the three-nave cathedral was built on 
top of this, following the same orientation. We also 
found burials related to these areas; they are rectangu-
lar graves with a coffin and a gabled tile covering. To 

the south, and in front of the church of Sant Pere, we 
found tegulae graves with no predetermined areas or 
any related buildings that would confirm the existence 
of a necropolis.

As far as the dating of this first pre-episcopal phase 
is concerned, there is little archaeological material we 
can associate with it. Only a few shards of type D Af-
rican pottery related to the fill levels of the previous 
phase give us a dating of around the second half of the 
4th century.

Pre-episcopal phase ii (mid-4th century - 385)

This phase brought about major changes in the 
buildings with the configuration of a large number of 
areas that are clearly defined, both in their size and 
use. These are new areas, such as the church, the bap-
tistery and the funerary chambers, as well as preserved 
and reused structures from the Roman period used as 
a residential area. Of particular interest is the fact that 
the new structures follow the east-west axis of the UE 
4047 wall from the previous phase and that the funer-
ary chambers located to the north-east, also from the 
previous phase, have been preserved (fig. 82).

The rediscovery during our archaeological cam-
paign of part of the structures excavated by J. Puig i 
Cadafalch and Josep Serra-Ràfols has allowed us to 
re-interpret the complex. The ruins consist of a main 
body, the church, which has a rectangular ground 
plan, a chancel to the east, which has a square ground 
plan on the outside and is semicircular inside, a side 
chapel with a rectangular ground plan, part of the 
original construction, on the northern wall (UE 4006 
and 4037) (fig. 88), with an obvious funerary purpose, 
and another semicircular chapel (UE 6017) (fig. 89) 
added later to the southern side wall (UE 6016), also 
with a burial, but in this case of a child.

To the west of this area, via a small door (fig. 85) at 
one end that probably means there was another sym-
metrical doorway at the other end of the same wall, we 
enter a first funerary chamber, to which others would 
be added in different phases, both to the south and 
west and to the south-west (funerary chambers 2 to 
7). This first funerary area covers 69 square metres 
and two clearly differentiated funerary spaces with a 
common beaten earth floor can be distinguished. The 
first area, a possible corridor between the church and 
the funerary chamber itself, which remains isolated as 
there is no wall to define it to the north or the south, 
constitutes an access to and communication with the 
southern funerary chambers. It should be noted that 
in this passageway there are two north-south facing 
tegulae burials with gabled coverings for the coffins. 
A second area to the west, defined by two opposing 
pillars adjoining the northern (UE 8060) and south-
ern (UE 8864) walls, and a central wall (UE 8325) 
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with tegulae burials and signinum covering have been 
found. Presiding over the room from its centre and 
orientated towards the east, is the stone and mortar 
tomb UF 429 (fig. 109) that is lined internally with 
vertically placed tegulae. 

The remains of a beaten earth floor below the 
fragment of mosaic preserved inside the Romanesque 
church of Santa Maria and the remains of similar floors 
found in the different funerary chambers around this 
pre-episcopal phase church, lead us to believe that the 
floors of all these rooms of a funerary nature, in other 
words prepared for possible burials, have beaten earth 
floors. Only when the grave has to be covered is there 
a signinum floor.

To the south of this building, the private residen-
tial structures of the Roman period continued to be 
reused. Despite the levelling of the northern area, we 
can still see part of the structures from the previous 
phase, specifically those found between the apse of 
Sant Miquel and Santa Maria (UE 1088, UE 1089, 
UE 1087 and UE 2070), which clearly have a funer-
ary purpose. 

To the east of the building, just behind the apse of 
the church, we documented a series of structures that 
formed a new compartmentalised space. The only re-
mains found inside this room were two deposits and a 
drainage channel, which had been partially excavated 
in 1947. The first store, which Serra-Ràfols had iden-
tified as a baptistery (UE 14376) (figs. 138 and 139) 
affected by the Romanesque construction, is located 
in the second space of the compartmentalised area. 
Only its southern side is visible and its interior is lined 
with signinum with curved interior corners, giving the 
impression that it had a square or rectangular ground 
plan. The second store (UE 1443) (figs. 141 and 142), 
which was not excavated in 1947, was found in the 
first space of the compartmentalised area, just behind 
the apse of the church, in a central position with res- 
pect to the north-south axis and adjoining the pos-
sible compartmentalising wall. Like the previous store, 
it is lined inside with signinum and has square ground 
plan of 1.15 m by 1.10 m and is 40 centimetres deep. 
On the surface it has a stepped perimeter housing on 
which to place a covering. A drainage hole has been 
preserved on the north face. This led to a conduit that, 
after a short run to the north, turned east, although 
we cannot determine where it ended. A collection of 
thirty coins was found during the excavation of part of 
the interior of the conduit. Most were AE2, AE3 and 
AE4 issues from the period of Constantine, the last 
date being 363. 

As far as the purpose of this area is concerned, its 
relationship to the finds from the previous phase and 
its location in the church lead us to believe that it was 
probably originally used for baptism or as deposits 
with a religious function.

As in the previous phase, the area we identify as 
residential, i.e. the buildings inherited from the Ro-
man period, continue to be maintained during this 
time. The construction of the church and the funerary 
chambers brought about a new general layout around 
this residential area to the south and east of the funer-
ary chambers, where two large courtyards, one with 
a central store (a lacus), stand out. The fact that they 
correspond to areas with no burials would confirm 
such a supposition.  

As far as the dating of this phase is concerned, the 
lack of representative pottery leads us to base this on 
the collection of coins found in the drainage channel 
(UE 14479), with issues from between 330 and 363. 
For this reason we can consider a date during the sec-
ond half of the 4th century for the configuration of 
this new religious complex, possibly coinciding with 
the year 385.

Pre-episcopal phase iii (380 – 420/430)

This phase corresponds to remodelling and exten-
sion work on the earlier structures (fig. 152).

Alterations to the church
The main building was given a new mosaic floor 

(fig. 153) that covered the whole rectangular perimeter 
(there is no evidence that the side chapels, and even 
less the apse, had mosaic floors). In technical terms, 
the mosaic is made up of marble (of irregular size and 
shape), stone and pottery tesserae. The excavation of 
a fragment of mosaic in situ below the western wall of 
the cloister allowed us to see that it was bordered by 
red ceramic tiles adjoining the walls of the church. The 
outstanding parts of this mosaic are two smaller panels 
bordered by interlaced edging situated around a funer-
ary inscription (fig. 158).

With respect to the chronology of the mosaic, we 
have to take into account two guidelines: on the one 
hand, the stratigraphic relationship of the superposi-
tion of structures related to this building and its im-
mediate surroundings, and on the other, the finds of 
three different coin collections linked to the different 
construction periods (the find of coins in the beaten 
earth floor prior to the mosaic and dated to the middle 
of the 4th century). This evidence allows us to place the 
mosaic in a context much earlier than the establish-
ment of the bishopric of Egara.

Baptistery
The areas identified at the eastern end of the pre-

episcopal church, just behind the apse, were converted 
into a large space paved with opus signinum, the eastern 
perimeter of which we have not found. However, we 
can see how this floor continues into an area located 
on the southern side, which had been separated by a 
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wall in the previous phase. The main feature of this 
large area would have been a baptismal pool, which 
was slightly to the south of the central axis of this area. 
The pool (figs. 163 to 168) was built in a quadran-
gular stone and mortar structure and bordered by a 
foundation that protrudes from the floor level and on 
the surface makes a heptagonal shape (UE 14364), 
which, at the foundation level, adjoins another trans-
versal foundation that runs from north to south. This 
latter foundation cannot be seen on the surface as it 
is below the baptistery floor, although its purpose ap-
pears to be to reinforce the structure made up by the 
heptagonal wall. Two deposits adjoin the western face 
of this transversal wall; they are built in the same way 
and have the same features as the deposit with a drain 
from the previous phase, which was partially destroyed 
by the new layout. The floor of this interior space bor-
dered by the heptagonal wall and related to the pool 
area is some 20 centimetres below the exterior floor, 
corresponding to the baptistery area. 

The pool is located in the centre of the octagonal-
shaped structure that would have formed a railing. 
This would not have been very high and on it would 
probably have stood eight columns supporting a theo-
retical roof. The pool is rectangular with corners that 
curve inwards, leaving four right angles for possible 
column placements. On the exterior, it has a triple 
moulding that surrounds the whole perimeter of the 
pool. The interior of the pool has a total depth of 81 
centimetres, divided into two levels. It is also lined 
with signinum, is perfectly plastered and has a quarter 
circle at the joints to prevent leaks. 

The two deposits referred to (figs. 171 to 174) are 
lined with signinum, have a quadrangular ground plan, 
are linked by a small hole and descend towards the 
north, where there was a second section of the drain 
that joined up with a reused section of the channel 
from the previous phase, cancelling out the section of 
conduit from the first deposit, which had been aban-
doned. Of the two deposits, the one located opposite 
the pool has a join with a removable cover. During the 
excavation of the drainage conduit, twenty-nine coins 
were found, with a final date of the last certain official 
contribution placing them around 378-383, with the 
issues of Theodosian AE3s and a possible example of 
an imitation from the beginning of the 5th century. 

Pre-episcopal phase iv (420/430)

In this phase we can distinguish a number of high-
ly specific renovations in two particular parts of the 
complex – the baptistery and the funerary chambers, 
which were given new floors and doors (fig. 176).

Inside the baptistery, the octagonal body was elimi-
nated and covered with a new signinum floor, giving 
the whole area the same floor level and leaving the 

baptismal pool as the only feature. With respect to the 
two deposits linked to the pool, the one located to the 
north was disabled and a new conduit was built inside 
it that connected to the hole in the southern deposit, 
which would be the only one that continued in use 
(fig. 179).

Pre-episcopal phase v (mid-5th century)

In the period just prior to it being given episcopal 
status, we detect major building reform work linked to 
a structural, spatial and liturgical reorganisation (fig. 
183). At the western end, preceded by a narrow pas-
sageway giving access to the basilica and the funerary 
areas, funerary chambers numbers 1 and 4 were re-
placed by a large area – a new baptistery. 

The new baptistery of the church with the mosaic 
floor delimits a room measuring 11.30 m by 10.60 
m, of which are preserved the northern and southern 
walls and the western façade wall that is preserved be-
low the present-day façade of the episcopal baptistery. 
The original configuration that has been preserved 
corresponds to the conversion of the pre-episcopal 
baptistery into the new episcopal baptistery, which is 
narrower than the earlier one as it was fitted into the 
central nave of the cathedral (episcopal phase i). For 
these reasons, the preserved remains of the first bap-
tistery are limited to the opus signinum floor, the pool, 
the water conduit (intake and outlet) and a place for 
washing feet. 

The pool (UE 8278) is located in the centre and 
has a more or less irregular octagonal ground plan, al-
though displaced slightly to west as the tombs of the 
funerary chambers of the earlier phases discovered at 
this point were left undisturbed. The pool was built 
in a square hole and forms a solid structure made of 
stones and pebbles bound with a mortar of sand and 
a large amount of lime. At its centre there is an oc-
tagonal tank with two levels lined with a layer of signi-
num; the upper one is 20 centimetres deep and the 
lower, smaller one is 32 centimetres deep, making a 
regular ground plan. Its corners are gentle and six faces 
are preserved, allowing us to reconstruct the eight it 
would originally have had. On the exterior it has a 
double step. Its poor state of preservation means that 
we do not know the surface finish of the pool, nor how 
it was entered, although we can assume it was at an 
accessible height, similar to the steps on the outside. 
The exterior steps of the pool have a thick covering 
of signinum that corresponds to the continuation of 
the floor of the baptistery itself. At the bottom, on the 
southern side, there is the preserved hole of the drain 
that channelled the water (fig. 195) to the adjoining 
room to the south, where a well had been dug in the 
subsoil (fig. 194) to collect the baptismal water over-
flow. A large number of fragments of glass lamps and 
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pieces of lead used to fasten them were found in the 
fill levels of this well.

Preserved in the floor are the remains of the con-
duit that channelled the water from outside to the 
pool (figs. 202 and 203); it is made of sand and lime 
mortar with stones and has a rectangular profile 40 
centimetres wide and 10 centimetres deep. On the 
surface there is a small socket for placing a cover, prob-
ably a lateris. 

Near the western wall of the complex there is a 
small structure made by a concave depression in the 
signinum floor itself; it has a small drainage hole to 
channel the water to the outside. We believe this struc-
ture can be linked to a possible place for washing feet 
related to the religious baptismal ceremony.

Episcopal phase i (450/460 - beginning of the 6th 
century)

The designation of the religious complex as an epis-
copal see by bishop Nundinari of Barcelona between 
450 and 460 led to the planning of a new building 
layout adapted to the activities of an episcopal com-
plex. This new project, initiated by bishop Irineu, had 
with two obvious conditioning factors: the religious 
structures inherited from the earlier phases and the 
topography and areas existing to the north of these 
buildings – the new area to be built on. During the 
time it took to complete this new layout, which we 
believe dates from no later than the first half of the 
6th century, it must have been subject to continuous 
changes to meet the criteria and needs of each par-
ticular period (different people carrying out the work, 
different bishops and different requirements). In ac-
cordance with these premises, a layout was conceived 
of three terraces ascending from south to north, on 
which the episcopal buildings were constructed. On 
the lower terrace, coinciding with the bishop’s residen-
tial area, a remodelling of the existing structures was 
begun. A second terrace, on a higher level than the 
previous one, corresponded to the transformation of 
the old church into a cathedral, forming a structure  
of three naves with a tripartite chancel and a baptistery 
at the foot of the central nave. On the same terrace, to 
the north of the cathedral, and with a clear liturgical 
connection, an ecclesiastical building of a martyrial or 
funerary nature was built – the present-day church of 
Sant Miquel. Finally, on a higher terrace, probably at 
the northern end of the episcopal complex, a parish 
church was built; this also had three naves, but a dif-
ferent architectural complexity to the rest of the build-
ings constructed before it (fig. 208). 

To the south of this new parish building would 
have been the area of the necropolis and the central-
ised courtyard from which the three main accesses to 
the churches would have led. On the western side, and 

perhaps to enclose this three-church layout, at least two 
passageways or funerary corridors were built. These 
also served as the entrance to the complex through  
the necropolis and courtyard area, the direct access to 
the parish church via the side naves and to the cathe-
dral on the northern side. The definitive configuration 
of the episcopal complex from the first half of the 6th 
century clearly shows the objective of the initial project 
that envisaged a layout of the three churches around a 
central courtyard.

Cathedral and baptistery
The construction of the new cathedral was condi-

tioned by the existing structures, some of which, in-
cluding as the baptistery, were adapted or altered to 
fit into the new project. Construction began with the 
exterior frame of the building (corresponding to the  
exterior limits of the side naves), the apse and the 
baptistery. Subsequently, the earlier churches were 
demolished to make way for the central nave, prob-
ably separated from the side naves by columns set in a 
foundation. The architectural typology of this build-
ing is of three naves with a basilican ground plan, a 
tripartite chancel with three apses and, within the 
same structure, a baptistery located at the foot. Only 
the northern side apse remains of the tripartite chancel 
(figs. 234 to 237); it has a polygonal ground plan on 
the outside and is semicircular inside.

The baptistery, located at the foot of the central 
nave, was fitted into the new three-nave building, along 
the alignment of the central nave. On the northern 
wall we find a 1.72-metre-wide centred doorway that 
connected the baptistery to the funerary area related to 
infant burials. Its location, right next to the baptistery, 
and the age of the deceased make it likely that they died 
before being baptised. On the southern wall we can 
see evidence of a narrow door at the eastern end that 
would have led to the episcopal residence. Of the four 
walls of the baptistery, practically the whole elevation 
of the western façade and the northern and southern 
walls have been preserved. At a height of 5 metres on 
the southern wall we found the remains of an original 
window formed by a rough-stone voussoired arch that 
would have lit the baptistery. We do not know if the 
western façade had any openings, as the subsequent 
alterations do not allow us to distinguish them. 

The restructuring of the baptistery building also 
affected the baptismal pool and its original floors, 
where the extension of the exterior steps and part of 
the corners have given it a star shape. The successive 
refloorings of the room also brought changes in the 
accesses to the pool (fig. 244 to 246).

Except for the baptismal area, the cathedral has 
different types of graves. In the central nave we find 
tombs covered with mosaic and a funerary crypt built 
with remains from the apse of the old church. Two 
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types of burial are found in the side naves:  tegulae 
coffins with twin gabled tops and an upper covering 
of signinum and stone and mortar coffins lined with 
signinum (southern side nave). At the western end of 
the central nave, next to the baptistery wall, we located 
a centred tomb (figure 251) with a coffin and a stone 
and mortar top that projected from the surrounding 
signinum floor, the position of which makes us think it 
may have been an opposing apse.

The funerary building (the present-day church of 
Sant Miquel)

The present-day church of Sant Miquel is the only 
building in the complex to have preserved its entire 
ground plan and much of the original height, as well 
as the original opus signinum floors on its two sto-
reys. The building has a central ground plan, which is 
square on the outside and has a Greek cross inscribed 
inside. Eight columns sit on a foundation in the centre 
of the building; they have carved capitals and support 
a central, four-sided dome. On the eastern side there 
is a raise apse with a ground plan that projects into the 
interior; it is heptagonal on the outside and has sim-
ple, crude windows. The building was entered through 
three doors at the centre of each of the façades.

A crypt has been preserved below the apse. It is en-
tered on the north-eastern side via a stairway that leads 
to a corridor or ambulatory, in the centre of which, 
just below the apse above, there is a trefoiled chapel. 
A study of the walls allows us to rule out any other 
entrances on the south-eastern side. We found the re-
mains of a tomb in the southern chapel of this crypt; it 
had been desecrated in the past but was proof that this 
area was used for funerary purposes. The crypt was 
in an excellent state of preservation, with the original 
whitewash of the walls and the red that served as a 
plinth still visible. 

An exterior body or corridor (UE 7044), corre-
sponding to the exterior façade of the building, sur-
rounded the northern, southern and western sides. This 
body was perfectly connected to the wall of the present-
day façade and was built at the same time. The corri-
dor had an opus signinum floor (UE 7045). The whole 
 perimeter of the corridor has tombs with stone and 
mortar coffins and covers made at the same time as 
the building, in some cases connected to the founda-
tions themselves. This is the main reason we ascribe 
a funerary use to the building and rule out J. Puig i 
Cadafalch’s theory that it was a baptistery.

The apse retains its original pictorial decoration 
(fig. 321), which has recently been restored to allow us 
to see the whole of the preserved composition, as pre-
viously unknown aspects have been brought to light. 
The data provided by the restoration team, together 
with that gleaned from the archaeological excavation, 
allows us to give a more accurate date of construction 

in the first half of the 6th century. The main factor that 
corroborates our hypothesis of the contemporaneity of 
the building and the mural painting is that the pre-
paratory layer was applied directly to the wall and the 
vault finishing, smoothing the surface with a lime and 
sand mortar. A second layer of lime was applied with 
a brush before being painted. We can also add that 
during the excavation work, at a point on the western 
face of the apse separation wall below the original floor  
level, we found the remains of splashes of red paint (fig. 
325), very similar to that used in the paintings in the  
apse. We believe the splashes came from cleaning the 
brushes, suggesting that the painting was carried out 
before the floor of the building was finished. 

Although out of context, we have to take into ac-
count the presence inside the church of a Constan-
tine-period marble sarcophagus with a damnatio on its 
main face. This appears in the earlier photographs of 
J. Puig’s excavations in 1906. The size of the sarcopha-
gus, rather than its weight, which would have made it 
difficult to move, leads us to believe that it has always 
been inside the building. 

Parish church (Sant Pere)
In the northern part of the complex a new church 

was built which, unlike the cathedral, we have to as-
sume was a parish church. The only part of this origi-
nal building that remains standing is the trefoiled-plan 
apse which, like the cathedral apse, was reused as the 
apse of the 12th century Romanesque building con-
secrated to Sant Pere. The most recent archaeologi-
cal excavations focused on the southern nave and the 
northern and southern transepts, allowing us to com-
plete the whole ground plan for the building, despite 
the fact that we do not know its northern limits and 
whether it continued beyond the wall of the northern 
façade of the church.  

Architecturally, it is a building of three naves and 
a protruding transept, with a complex trefoiled-plan 
chancel. The building exceeds the limits of the present-
day Romanesque church of Sant Pere, which only has 
a single nave and was built on the perimeter of the 
central nave of the earlier building, remaining below 
the present-day square at the western end. The separa-
tion wall between the central and side naves (UE 7432) 
was reused as the foundation wall for the Romanesque 
building standing today. By studying this wall we have 
been able to determine that it was a high wall with 
respect to the circulation level of the church and that 
it had pillars that may have been related to the arches 
of a possible roof vault.

The excavation of the remains of the southern 
side nave has revealed part of the original signinum 
floor that covered the stone and mortar tombs built 
there. The most interesting of the tombs is UF 219 
(figs. 369, 370 and 371), excavated in 1931 by J. Puig 
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i Cadafalch. It consists of a stone and mortar grave 
raised above the level of the signinum floor and with 
the remains of a drainage system inside. Entrance was 
through a door (figs. 345 and 346) placed towards the 
east, near the transept formed by a ground plan de-
fined by pillars in the shape of a cross and a possible 
access stairway.

Parallel to the side nave, another foundation has 
been preserved, as well as a wall linked to it by the 
same foundation of large pebbles and stones and an ar-
rangement of abutments. We have to consider that this 
strengthening construction was related to the complex-
ity of the building roof and may correspond to vaults. 
The buttresses are 50 centimetres wide and there is an 
average distance of 1.10 metres between them. 

On the two eastern walls of the transept we docu-
mented the remains of two niches that were not cen-
tred on those walls, but on the central axis of the lat-
eral naves, so that they could be seen from their ends. 
The upper part of the northern body is fully preserved. 
It is a semicircular, voussoired arch framed by a double 
row of tiles placed in profile. The bottom is a half vault 
concavity. 

The apse is the only part of the entire episcopal 
building that has been almost fully preserved. It is a tre-
foiled ground plan building characteristic of Roman-
period civil engineering. The side lobes are linked to 
the centre by a central angular body. The face is made 
up of small ashlars placed in regular rows and joined 
with lime mortar. The interior of the apse preserves 
its opus signinum floor next to the wall. This wall had 
a red-painted plinth, like those in the crypt of Sant 
Miquel and the 6th century apse of Santa Maria; the 
rest of the wall had a simple whitewash. The deteriora-
tion of the vault in this open part did not allow us to 
distinguish any sign of paint.

Corridors and courtyard
The demolition of the modern-period enclosure 

wall and the excavation of the western zone of the 
present-day area revealed the remains of the floor and 
the foundations of a double passageway or corridor, 
which, starting from the north-western area of the ca-
thedral building, led towards the western end of the 
parish church. This corridor would have had a triple 
function: as the enclosure wall of the complex, to dis-
tribute the faithful to the different areas, and finally, 
as a place of burial. The corridors have opus signinum 
floors, different to the other superimposed floors that 
are coverings for tombs. 

The layout of the three preserved buildings (the ca-
thedral, parish church and funerary church) enclosed 
by this circulation system, leads us to hypothesise that 
the complex was arranged around a central courtyard 
from which access was gained to the different religious 
areas – the churches. The central area between the ca-

thedral, the funerary building and the parish church 
was a large courtyard with a well in the middle. This 
large open area has two clearly differentiated zones. The 
southern area of the parish church as far as the middle 
of the square, specifically in front of the entrance door 
to the corridors, is occupied by a cemetery with regu-
larly arranged graves that determine an itinerary from 
the door of the corridors to the central entrance of the 
parish church. The rest of the square, to the south of 
the cemetery, has no graves and is presided over by a 
square-shaped well some twelve metres deep. 

The episcopal residence
The new layout of the area and the establishment 

of the bishopric affected the residential area, which 
was significantly remodelled in some parts in order to 
adapt it to the new episcopal status of the complex. 
These renovations can be most clearly seen in the area 
of the southern side nave of the cathedral. In general, 
it is obvious that the existing funerary chambers that 
were not taken advantage of in the previous phase were 
definitely reused in this phase, with new floors being 
laid over the old while maintaining the basic layout of 
the rooms and walls. We also detected a new entrance 
from the atrium to the nave via a stairway (UE 8945, 
UE 8763). This remodelling also led to a change in the 
accesses to the cathedral from the residence.

In the central part of the residential area we found 
the remains of a private chapel, documented as be-
ing dedicated to Sant Just and Sant Pastor. We do not 
know the limits of this building as it is below the Ro-
manesque structures, but we can see its floor where 
there are four unexcavated tombs, the coverings of 
which protrude from the signinum floor (UE 12531 
and 12412). The documental existence of this chapel is 
known from a sale dated the first of November 1101.   

Remodelling of the episcopal complex
The definitive execution of the cathedral project 

appears to have remained on the whole unaltered, de-
spite the length of time it took. However, this dynamic 
character of the episcopal complex has been reflected, 
as in the earlier phases, at certain points in the final 
layout. Leaving aside other specific renovations found 
in the southern, residential area, which are unimpor-
tant, we detected, on the one hand, two interventions, 
one after the other, that transformed the ground plan 
of the original tripartite chancel, probably before the 
cathedral project was finished, and on the other hand, 
the redevelopment of the central courtyard where the 
remains of colonnades have been found, presumably 
from a much later period. 

The first renovation of the cathedral chancel
The cathedral was built in a space already defined 

by the earlier structures and it was reconfigured with 
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the necessary proportions and dimensions. This meant 
a building that would occupy the whole area it was pos-
sible to build on, up to the slope of the torrent, with 
the need to reinforce the construction of the tripartite 
chancel with walls and buttresses. In the excavation of 
the present-day apse of Santa Maria we found another 
apse (UE 14137) that, logically, was stratigraphically 
earlier than that we can see today, but later than the 
tripartite construction of the cathedral. It has a semi-
circular ground plan with walls some 50 cm wide and 
a preserved height of 1.40 metres. Its exterior face has 
an excellent roughcast of mortar made with sand and 
a large amount of lime, which has stood up well to the 
ravages of time. Inside this apse we found the remains 
of a signinum floor. It should be pointed out that the 
new chancel was also built right on the edge of the 
slope and was the only remaining apse in the cathe-
dral, with the openings to the northern and southern 
naves being blocked off. 

The second renovation of the cathedral
The Romanesque building of Santa Maria adjoins 

a chancel from an earlier period. It has a square ground 
plan on the outside and is semicircular inside, slightly 
protruding, with three windows with simple sills on 
the interior and a vault open to the nave through a 
semicircular arch (the transverse rib). The building of 
this new apse meant it had to be trimmed down, just 
preserving the ground plan of the previous apse, with 
the aim of building a lower platform on which to base 
the new building. The exterior of this apse is faced 
with the characteristic small ashlars, set in regular rows 
with some sections of pottery or tiles to regularise the 
rows. The interior face, at the foundation level, which 
is wider than the wall, does not have this covering, 
although it does continue higher up. Between the two 
faces there is a filling of stones and pebbles bound with 
mortar and a lot of lime. To understand the reason-
ing behind the building of the new chapel, we have to 
look again at this location which was at constant risk 
from being right next to the slope of the torrent. 

The vault has a pictorial decoration which, as in 
the case of the mural painting of Sant Miquel, has 
been the subject of controversy and chronological 
discrepancy between the paintings and the building 
itself, and consequently the episcopal complex, since 
the three buildings are considered to be contempo-
rary. The characteristics of both paintings seem to cor-
roborate this contemporaneity, which does not appear 
to be disputed by the researchers. The pictures were 
painted on a surface of fine sand and mortar that was 
applied directly to the apse walls, thus corroborating 
their contemporaneity with those of Sant Miquel. 

Finally, we see how, at an undetermined time, the 
large central courtyard underwent a significant trans-
formation, including the construction of a colonnade. 

The remains of three large pillars have been uncov-
ered, each 70 cm in diameter with a separation be-
tween them of 3 m and a perimetric separation from 
the buildings of 2.50 m. A theoretical spatial recon-
struction in the courtyard allows us to see that they 
correlated more or less to the buttresses of the entran- 
ces to the Sant Miquel and Sant Pere corridors. 

The episcopal complex in the Mediaeval and 
Modern periods 

Archaeologically, all we can say is that the com-
plex continued with its religious activity, which was 
not abandoned during the Islamic occupation. In the 
preserved archaeological remains we find no evidence 
of any important structural alterations. In fact, we can 
document the use of all the open spaces in the com-
plex for burials, as well as the reuse of the earlier tombs 
in the southern nave of the church of Sant Pere and 
the perimetric corridor of Sant Miquel. Curiously, we 
have not found any tombs inside the cathedral. The 
tombs are simple, anthropomorphic-shaped graves 
(with the outline of the head) and a covering of tiles or 
wood in some specific cases. Other burials reuse cof-
fins from earlier phases, adding two stones to demar-
cate the head. 

The consecration of the Romanesque church of 
Santa Maria, on the first of January 1112, and the con-
struction of the Romanesque nave of the Sant Pere par-
ish church, at the end of the 12th century, are evidence 
of the new transformation of the religious complex. 
However, the results of the excavations in the south-
ern part of the church of Sant Pere and in the west 
of the church of Sant Miquel allow us to suggest that 
this new layout was begun around the year 1000, with 
churches more in keeping with their parochial (Sant 
Pere) and monastic (Santa Maria) functions. Only the 
perimetric corridor of the church of Sant Miquel was 
affected, as it was incorporated into the large open 
space used as a cemetery. In the south-west of the old 
residential area we observe the reuse of the buildings, 
with subsequent major renovation work and a private 
use in keeping with the sacred nature of the area as a 
place of refuge. As far as the layout of the above men-
tioned complex is concerned, we do not have enough 
evidence to be able to define its boundaries. Although 
the presence of silos and some exterior graves lead us 
to believe that the area was once larger than it is now 
and would probably have been an open space.

Final considerations

The exceptional nature of the episcopal complex 
of Egara can be quite clearly seen in its preserved re-
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mains, which allow us to see the configuration be-
gun in the second half of the 4th century. Today, it is 
without a doubt one of the most interesting preserved 
monumental complexes from Visigothic Hispania. 
However, it is difficult to understand why the episco-
pal see of Egara was located outside the urban context 
of the town of Egara and even more difficult to com-
prehend the fact that it was at the end of an isthmus 
surrounded by torrents. It is true that we have been 
unable to find any indications of Roman buildings 
within the present-day area of Sant Pere, and even less 
so on the upper part of the isthmus. However, various 
excavations carried out in this northern zone, outside 
the present-day site and clearly outside the limits of 
the episcopal building complex, have uncovered the 
remains of Iberian and Roman-period silos that con-
firm an uninterrupted occupation. 

However, how did the transition to the first Chris-
tian buildings come about? The configuration of the 
episcopal complex brought with it the destruction 
of any evidence of structures beyond the main pre-
episcopal phase Christian centre, where the original 
basilica had stood. The area to the south of the com-
plex, linked to the Christian religious structures, did 
not undergo such a drastic transformation and the 
preserved remains allow us to observe continuity in 
the functional changes to the Roman buildings. We 
know that the first Christian buildings, which were 
linked to funerary chambers, were built around the 
middle of the 4th century. However, with the exception 
of the southern zone, the remains below these new fu-
nerary constructions give a dating of around the 3rd 
century. Is there really a historical void or was there a 
total destruction? With respect to this line of reason-
ing, we have to mention that Roman remains dating 
from around the 5th century have been found in the 
present-day Plaça Vella square in Terrassa, and related 
to these, a burial area of tombs with twin-gabled tile 
coverings. 

We have mentioned the possibility that between 
the 3rd and 4th centuries there was an “urban” trans-
fer to this new place, leaving Egara still standing; over 
time, and due to the political irrelevance of the local 
elites, this would have favoured the local influence of 
the church through a bishopric. This may not be the 
reason for the appearance of the episcopal complex, 
but it would explain its continuity in that place, away 
from any urban area. Observing the building layout 
of the episcopal complex, in a monumental site, it is 
clear that this is not only a religious centre, but also a 
centre of power, in which the bishop would have been 
the highest authority of this power, both political and 
religious. The bishop would have governed from his 
episcopal palace.

The reuse in the first Christian buildings of Roman 
structures that had survived over time and formed part 

of the Christian complex until the 11th century, leads 
us to believe that the origin of the layout was a domus. 
Preserved from this are the peristylum of approximately 
100 square metres with a central tank and a lacus or 
pool of some 30 square metres and a preserved depth 
of one metre. Having reached this point, however, we 
have to consider whether the new Christian complex 
was in a populated area, either urban or part of a villa, 
or whether it really was in an isolated spot. There is 
nothing to indicate the context; on the other hand, 
there is evidence of constant building from that time 
on. 

A basilica was built on an east-west orientation 
with a square ground plan chancel to the east and an 
interior semicircular apse, to which a large number 
of funerary chambers were adjoined to the south and 
west, over the Roman remains, preserving both peri-
styles and the earlier rooms that appear to be linked to 
the residential area. A new area was built behind the 
chancel, possibly for baptismal use. The find of a set of 
coins inside a drainage pipe coming from a baptismal 
water tank, which would correspond to the supersti-
tion of the holy place (a human weakness despite their 
Christianity), points to a date of 363, at the latest. It 
is clear that we have here an initial organised layout 
that undoubtedly corresponds to a liturgy that condi-
tioned the distribution and construction of new spa- 
ces. Perhaps this is part of the generalisation of the first 
buildings following Theodosius’ decree of 380 mak-
ing Christianity the official religion, which led to the 
architectural and urban layout of the religious centre. 
What we mean is that, until that time, the layout of 
the buildings had more to do with the reuse and adap- 
tation of the earlier, non-religious structures, and that 
perhaps, with the religion having been made official, 
new projects were begun that were more in keeping 
with the liturgy.

The study of the various pre-episcopal phases we 
have detected provides us with evidence of the con-
stant nature of the construction in which, once a space 
or building had been restructured, another impor-
tant refurbishment was begun. Proof of this constant 
building activity can be seen in the construction of the 
third baptistery at the foot of the basilica, to the west. 
Its new layout meant the reuse of the funerary areas 
in this zone, specifically of two chambers, and, above 
all, an alteration to the liturgical itinerary. Obviously, 
we do not know the reason for moving the baptistery 
from the east to the west, behind the chancel at the 
foot of the basilica. Perhaps it was a major building 
project that was immediately cancelled with the des-
ignation of the site as an episcopal see, which required 
a new general layout more in keeping with the new 
designation.

Around the year 450, the bishop of Barcelona, 
Nundinari, divided his diocese and established the 
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bishopric of Egara, naming Irineu as the first bishop of 
the new diocese. We know little about Irineu, except 
that he was loved by all the bishops of the Tarraco- 
nense and was considered a saintly man (vere sanctus), 
destined to inherit the properties and throne of Bar-
celona. But what were his origins? Perhaps he was the 
“presbyter” of Egara? If he was not, why did Nundirnari 
choose Egara? Because in the 9th century, it was the 
largest population centre in the territory of Barcelona? 
Of course, these are some of the many questions to 
which, for the time being, there are no answers. How-
ever, to us, the beginning of the new building layout of 
considerable proportions does seem to coincide with 
the episcopal designation of the site.

With the naming of Irineu as bishop it was decided 
to undertake a general restructuring of the religious 
complex. A new building layout was planned to meet 
the needs of the new liturgical itinerary that would, 
at that time, be the best expression of the grandiosity 
and monumentality of the church and, of course, of 
the bishop himself. It is obvious that the bishop knew 
exactly what he wanted in this project and that the 
person carrying it out, the architect, knew how he had 
to do it. The new layout envisages new buildings set 
around a central courtyard (a cemetery), overlooked 
by the cathedral, the funerary church and the parish 
church and, enclosing the complex to the west, a dou-
ble funerary corridor connecting the cathedral to the 
parish church at their western ends. The entrance to 
the episcopal complex is in this corridor and via it the 
faithful could reach the parish church and the cathe-
dral without leaving the central courtyard, where there 
was another entrance. There can be no doubt that 
we have here an excellent project that takes into ac-
count the conservation and adaptation of the already-
existing spaces, brilliantly adapting them to the new 
structures needed by the new bishopric and laying out 
a perfectly delimited itinerary. Therefore, we can hy-
pothesise that the starting date and the levelling of the 
different terraces date from around the second half of 
the 5th century, coinciding with the episcopal designa-
tion, although it is more difficult to guess the date it 
was finished. 

We have already said that the construction of the 
cathedral corresponds to a general plan, as the relation-
ship of that building with the others that had still to be 
built was taken into account. The relationship with the 
present-day church of Sant Miquel, a funerary build-
ing and martiria, was taken into account when build-
ing a doorway at the place where they would connect 
via a covered passageway. This allows us to understand 
the connection with the cathedral, probably within a 
liturgical itinerary established prior to its construc-
tion. Also, at the western end of the cathedral, two 
openings were prepared that would communicate with 
the corridors enclosing the episcopal complex on the 

western side and would link the cathedral and the par-
ish church in the northern part of the complex. The 
central courtyard would have had a twin purpose – as 
an open space to distribute the faithful to the building 
itinerary and as a cemetery.

The execution of this project, which would un-
doubtedly have taken a very long time, can be seen 
basically in changes in the techniques and the funerary 
rituals. By far the most important factor in determining 
this temporal evolution has been the typology of the 
burials. The construction of the cathedral during the se- 
cond half of the 5th century coincides with tombs of 
tegulae coffins with twin-gabled covers, also made  
of tegulae, over which soil or stone and mortar was 
laid (only the tombs of the most privileged had a stone 
and mortar coffin) and which also had a grave cover-
ing of signinum, that served as a floor. Later, the graves 
were exclusively of stone and mortar coffins covered 
with tiles and with a signinum floor above. We observe 
this evolution in the arrangement of the tombs in the 
western corridor: beginning at the cathedral end, the 
first graves are made with tegulae, while the later ones 
are of stone and mortar.

The other factor corresponds to the characteristic 
finish of the episcopal buildings of Egara; this is the 
use of small ashlars to decorate the façades of the apse 
of Sant Pere and the church of Sant Miquel, as well as 
the apse of Santa Maria. It is interesting to note that 
this type of facing is found on the apses of Santa Maria 
and the cathedral, but not on the remains of the north-
ern wall of the cathedral, and even less so on the pre-
served original western façade of the baptistery. It ap-
pears that we have to look for the answer to this in the 
three configurations of the cathedral chancel, in which  
the last two correspond to reconstructions. The final 
one coincides with the completion of the original 
project.

During the period of Frankish rule, we once again 
observe an important change in the functionality of 
one of the significant areas within the original episco-
pal layout, the necropolis. Durant the Visigothic pe-
riod, the cemetery occupied a specific area to the south 
of the parish church, an exclusive burial area outside 
the interiors of the parish church and buildings. At this 
time, all the open areas of the complex, the cemetery 
area and the rest of the courtyard, as well as the space 
between the churches and behind them to the east, 
were indiscriminately occupied by anthropomorphic-
shaped tombs. 

The non-restitution of the Egara see is clear from 
the documentation, in contrast to the restitution of the  
see of Barcelona. Probably, the pope’s reply to the 
bishop of Barcelona’s complaints about the actions 
of the presbytery had their desired effect and gradu-
ally the former episcopal complex was transformed 
and adapted to meet the needs of a parish complex. 
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The archaeological stratigraphy shows that around 
the 11th century there was a systematic destruction of 
the earlier buildings: the destruction of the corridor 
of Sant Miquel, the destruction of the side nave and 
southern transept of the parish church, the demolition  
of the corridors that enclosed the complex to the west, 
the division into plots and sale to private owners of the  
southern area (the old residence), the construction 
of a new church on the site of the earlier cathedral, 
the construction of a Romanesque cloister, etc. There 

was a clear idea of what had to be done and what was 
needed for the new status of parish complex. In this 
case the intention was clear, to reduce the extent of 
the built-up area and increase the size of the cemetery. 
This transformation process lasted until the new par-
ish church of Sant Pere was built at the end of the 12th 
century. Subsequently, the new complex would con-
tinue its own process of development, transforming it 
into what we see today. 
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