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LA PARRÒQUIA DE SANT CRISTÒFOL DE BEGUES. ELS ORÍGENS
L’església de Begues sembla edificada en els primers temps de la conquesta franca. El primer es-
ment a l’església de Sant Cristòfol és de l’any 980. Es tracta del testament sagramental de Galí de 
Sant Martí, vicari al castell d’Eramprunyà. En aquest testament, Galí llega el seu alou de Begues a 
la Casa (domum) de Sant Cristòfol.� Possiblement aquest alou sigui la peça de terra del voltant de 
la Rectoria. El primer cop que es documenta el caràcter parroquial de Sant Cristòfol és el �264, a 
través de la notaria parroquial.2 El següent document són llistes d’esglésies tributàries de Roma, els 
anys �279 i �280,� on s’esmenta el «rector de l’església de Sant Cristòfol de Begues». Només tenien 
rector les parròquies. 

El ��42,4 s’indica que l’estat de la nau de l’església era dolent. És la primera notícia de la peti-
ta església romànica de Sant Cristòfol. Moltes dècades després, el �406,� es torna a indicar que 
«l’església necessita reparació». Se’ns explica que l’església té una sagristia darrere l’altar, que 
també necessita ser reparada, i demana canviar de lloc la fossa dels difunts i fer un cementiri nou 
amb parets ben fetes i un portal amb porta de reixes. El �4�� l’església té malmesa la teulada, per-
què en temps de pluja cau aigua dins la nau,6 i la rectoria també necessita ser reparada. És el primer 
esment a la rectoria.

A la visita de ��04, després d’un segle sense problemes pel que fa a la fàbrica de l’església, es torna 
a manar que es repari la teulada, perquè hi tornen a haver goteres.7

La visita de ��08 descriu l’existència de campanes, i per tant de campanar: dues campanes grans, 
i una campaneta a l’altar major, i se’ns informa que, entre ��04 i ��08 s’ha erigit un nou altar de-
dicat a Sant Antoni. Pel que fa a la fàbrica de l’església, no li cal cap reparació, al contrari que al 
cementiri, on es torna a ordenar que hi facin parets noves i una porta amb reixes de ferro.8 L’any 
���� s’insisteix en que cal reparar les parets del cementiri i posar-hi una porta reixada. I, a més, en 
aquesta ocasió, s’ordena reparar la rectoria.9

� Arxiu de la Corona d’Aragó, Cartulari de Sant Cugat del Vallès, f. 269, doc. 832. Publicat per J. Rius, op. cit, doc. 
�36, vol. I, p. ��3
2 Arxiu Històric Municipal de Cornellà, fons Mercader, pergamí núm. 50, Josep Fernández Trabal, Joan Fernández 
Trabal, Inventari dels pergamins del fons Mercader-Bell-lloc de l’Arxiu Històric Municipal de Cornellà de Llobregat, 
s. XI-XVIII, Barcelona �989, doc. 57, p. 52
3 J. Rius, La dècima del bisbat de Barcelona de 1279-80, «Estudis Universitaris Catalans» vol. XIV (�929) p. 33
� �5 de les calendes de gener de �3�3, ADB, Visites Pastorals, vol. 5, f. �25r
5 Dijous, 6 de maig de ��06. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol �0, f. 203
6 Dimecres, 2� de març de ���3. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. ��, f. ���
7 Dimarts, 5 de març de �50�. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 27, f. 22 bis
8 2� d’octubre de �508. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 29, f. � bis
9 �� de març de �5��. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 32, f. 73.
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L’any ����,�0 el bisbe demana reparar la fàbrica de la rectoria. Les obres no es devien fer, ja 
que l’any ��62 el visitador torna a manar-ne la reparació.�� En aquesta ocasió, el visitador or-
dena segrestar els fruits i rendes dels emfiteutes de l’església per pagar les obres. L’any ��68, 
dues noves visites pastorals s’aturen a decretar diverses provisions referents a les obres: a 
la del febrer,�2 el visitador ordena que «puguin recollir diners durant els dos anys propers per 
construir de nou l’església». A la visita de novembre,�� es repeteixen les mateixes provisions. 

Un any després,�4 el bisbe fa una provisió que il·lumina tot el procés que culminarà amb la cons-
trucció d’una església nova: «Attento que tenan dos ho tres sentes liures, y aquelles estan en mans 
de diverses persones laiques, y es estat proveit per alguns visitadors del senyor bisbe que dels dits 
diners se fes construir la dita esglesia de Begues, i com per desferse de dits diners los quals tenen 
no an fet res, escusanse, per so mane dit visitador que fins a dit dia de Nadal primer vinent agen 
donades a preu fet dita obra [a mestra de cases bo y sofisient donant fermanses a tant que no apa-
rega actio de capitulasio] de la esglesia y agen portada manobres alli ont dita esglesia ses de fer, de 
manera que sertament se vega poder comensar dita esglesia, lo qe dins lo dit temps los que tenen 
los dines de dita esglesia los agen de posar tots en la taula de la siutat de Barcelona dits y escrits 
als jurats y rector de dit terme de Begues y que alí no puguen esser trets dits dines sino a obs de 
dita obra y ab lisensia de monsenyor lo bisbe, ab pena de X ll. pagadores de bens propris dels que 
tenen dits dines y de entredit en dita església». Així doncs, el bisbe manava que es posés en pràctica 
allò ordenat l’any anterior.

La construcció de la nova església de Sant Cristòfol de Begues15

Per escollir les persones que havien de dirigir tot el procés i signar, en representació de la totalitat 
de veïns, el contracte de construcció, el batlle va convocar una reunió del Consell General de la pa-
rròquia, el 29 d’abril de ��74.

Per aplegar els diners que faltaven per pagar l’obra es va acordar que cada pagès aportés un vintè 
de la collita de blat, mestall, forment, sègol, ordi i espelta. Per encarregar-se’n de la recol·lecció, es 
va obrir un concurs en encant públic. El �� de juny s’obria el concurs, i entre el �0 de juny i el 4 de ju-
liol els síndics de Begues van atorgar l’arrendament del vintè al guanyador: Joan Gual, mercader de 
Barcelona, per 6�� lliures. A més, els síndics van cobrar 2� lliures i �2 diners en deute procedents 
de les almoines dels parroquians recollides al llarg de molts anys. És a dir, que els parroquians 
invertiren, com a mínim, unes 840 lliures en l’edificació de la nova església.

Mig any després, els dos síndics de Begues, Antoni Petit de la Clota i Climent Grau, van signar l’� 
de novembre de ��74, un contacte amb Joan de Montese i Bernat Truell, trencadors de pedres del 
regne de França, perquè es fessin càrrec dels treballs de trencar i picar la pedra necessària per a 
la nova església. El 2� de febrer de ��7� se’ls pagaven �0� lliures. El 29 de maig de ��7�, el síndic 
Antoni Petit va contractar amb Climent Garau el tragí de la pedra i la calç necessàries per bastir la 
nova església, amb un cost de 200 lliures. En document s’identifica clarament a Lleonard Bosch com 
el mestre de cases que va dirigir l’obra de la nova església. El contracte amb aquest mestre de cases 
s’havia signat aquell mateix maig de ��7�, davant del notari Font, i constava de diversos capítols.�6 
El cost del mestre de cases, si atenem a la quantitat recollida i a les despeses complementàries 
escripturades, va estar entre les ��� i les 6�� lliures. La pedra utilitzada va ser extreta de sota el 
Mas Glaçat.�7

L’autorització per aixecar la nova església va ser concedida pel Vicari General de la Diòcesi, el �7 de 
novembre de ��7�.�8 La llicència indicava que el rector i els jurats volien «ampliar, construir i reedi-
ficar l’església al lloc on hi havia l’antiga església parroquial». Per tant, no es tractava d’un trasllat a 
una església nova, sinó d’una ampliació i reconstrucció, perquè l’església era «petita i vella». La pe-
tició demanava «derruir-la a terra» i edificar-hi a sobre. Tot i el llarg procés de preparació, l’execució 
de l’obra no devia començar fins a principis de l’any ��76. Així, la visita pastoral del �0 de desembre de 
��7�, l’última a la vella església,�9 no fa cap referència a les obres, tot i que l’altar Major és inspeccionat 
i es troba en perfecte estat. El visitador, això sí, mana fer una nova pila de pedra per a l’aigua beneïda.

�0 9 de juny de �555. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. �0, f. �69v
�� Dijous, 22 d’octubre de �562. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. �0, f. 298v
�2 Dijous, �9 de febrer de �568. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. �2, f. �53 bis (a llapis, f. 228)
�3 Divendres, �2 de novembre de �568. ADB, Visites Pastorals, vol. �2, f . �78v bis (a llapis, f. 253v)
�� �5 de novembre de �569. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. �2, f. 66 tri (a llapis, f. ��0)
�5 En aquest capítol utilitzem les interessants notes aportades pel Centre d’Estudis Beguetans,  Construcció de l’església 
vella de Sant Cristòfol de Begues, recull datat el 30 de gener de 2005
�6 Ho sabem per referències indirectes. La recerca del contracte a l’Arxiu de Protocols ha estat infructuosa
�7 Conxita Solans, M. Rosa Bondia, Begues, p. 26
�8Dijous, 30 de desembre de �575. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites pastorals, vol. ��, f. �88v
�9 Dijous, 30 de desembre de �575. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites pastorals, vol. ��, f. �88v
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L’obra va durar dos anys, i l’autorització de la benedicció de la nova església es va expedir el 4 de 
maig de ��78.20 En haver-se construït d’una sola tirada, i amb la participació d’un únic mestre de ca-
ses, l’església mostra un aspecte gòtic tardà-renaixentista, totalment homogeni. La missa solemne 
d’inauguració de la nova església es va produir dos mesos després, per la Festa Major de Sant Cris-
tòfol del �0 de juliol de ��78, tal com consta en una visita pastoral posterior: «Item mana al Rector 
de dita Isglesia que quiscun Any lo dia de la edificasio de sa Parrochial que es a �0 de Juliol diga la 
missa de la edificatio de dita Isglesia».2�

El mestre de cases Lleonard Bosch22

Lleonard Bosch era occità,2� i vivia a Vilafranca.24 El �0 de març de ��66 va ser contractat per a la nova 
església de Santa Maria de Vallvidrera, per dirigir les obres de la nova església d’aquella parròquia. 
El �6 de gener i el 20 de juny de ��70 contractava l’edificació de la nova església de Sant Just Des-
vern.2� En aquesta darrera data vivia a Barcelona.26 
Després de dirigir les obres de l’església de Begues, 
Lleonard Bosch contractava, el �8 de maig de ��82, 
l’obra del claustre la capella major de Santa Maria 
del Mar de Barcelona. Després, va treballar a les 
obres de Sant Esteve de Cervelló.27  En aquesta oca-
sió, el mestre de cases s’identifica com a resident a 
Castelldefels. Aquesta localitat va ser on es va reti-
rar, i el ��87 confessa tenir-hi un mas i �2 mujades 
i escaig.28 L’any següent va dirigir, amb tota probabi-
litat, l’obra d’ampliació de l’antiga església de San-
ta Maria de Castelldefels: la portalada presenta un 
esquema molt semblant a les de Begues, Cervelló i 
Sant Just.29 La dar-rera notícia que en tenim és del 
��9�. En aquella data devia morir, a Castelldefels.

LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
Arrel del projecte de rehabilitació de l’església vella, 
l’ajuntament de Begues va encarregar al Cipag una 
intervenció arqueològica preventiva que es desen-
volupà en els primers mesos de 200�. Pepa Villalba 
i Manuel Edo actuaren com a directors de l’excavació 
i aquesta fou realitzada per Pepa Villalba i Montse 
Sanz.�0 L’objectiu principal d’aquesta intervenció  
de caràcter preventiu fou prospectar el subsòl de 
l’actual església per tal d’identificar-ne restes ante-
riors a la seva construcció. Les tasques consistiren 
en sondejar l’absis (cales � i 4) i la sagristia (cales 
2 i �) (fig. � ), així com el repicat d’alguns murs per 
tal de cercar estructures muraries aprofitades per 
a la construcció de l’església del XVI i de les depen-
dències actuals. Els sondeigs tingueren mides dife-
rents. La poca profunditat a la que aparegué la roca 

20 Arxiu Diocesà de Barcelona, registre Gratiarum, �578-�583, f. 39v
2� Arxiu Parroquial de Begues. Llibre de visites pastorals 1616-1957. Visita de l’any �628 
22 Agraïm a l’estudiós de Sant Just Desvern, Juli Ochoa, les dades per a aquest capítol
23 Jaume Codina, «La immigració francesa al Delta del Llobregat, ��00-�700»,  XXV Assemblea Intercomarcal 
d’Estudiosos, El Prat, �980, p. 367
2� Arxiu Històric de Protocols Notarials (AHPN), Notari Onofre Bou, lligall 2, manual de �566, citat per Josep Maria 
Madurell, «Contratos de obras en los protocolos notariales», Estudios históricos y documentales de los archivos de 
protocolos, vol. I (�9�8), doc. �37, p. �90. Notari Onofre Bou, lligall 2, manual de �566
25 AHPN, Notari Onofre Bou, lligall ��, plec d’escriptures soltes, citat per Josep Maria Madurell, op. cit., doc. ��5, 
p. �9�. Notari Onofre Bou, lligall ��, plec d’escriptures soltes
26 AHPN, Notari Llorenç Sotalell, ligall 5, manual de �570, a: Josep Maria Madurell, op. cit., doc. ��6, p. �9�
27 AHPN, Notari Bartomeu Bofarull, lligall 8, Quaternus aprisiarum sive protocollum, any �587, citat per Josep Maria 
Madurell, op. cit., doc. �95, p. �97. Notari Bartomeu Bofarull, lligall 8, Quaternus aprisiarum sive protocollum, any �587
28 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, �60/5, notari Nadal Castelló, Capbreu de les rendes de Joan Hug Five-
ller i de Palou, senyor de la baronia d’Eramprunyà
29 Montserrat Pagès, Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat, Barcelona �992, p. 3��
30 Villalba, M. J., Sanz, M., Edo, M. (2008). Església de Sant Cristòfor (Begues, Baix Llobregat). Memòria 
d’Excavació. Campanya de 2005. Barcelona. inèdita

Campmany, Parellada, Edo, Villalba, Sanz, Història de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues
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mare marcà una seqüència estratigràfica poc profunda. 

La superfície intervinguda a les quatre cales ha propor-
cionat restes esquelètiques humanes (cales �, 2 i 4) i es-
tructures muraries medievals (cales 2 i �), així com una 
tomba antropomorfa excavada a la roca (cala 2), a més 
d’una canal d’aigua d’època posterior a l’edificació del XVI. 
(fig. 2)

l’excavació a l’absis. Cala 1
Sota el paviment de rajola moderna dels voltants dels 
anys 20 del segle XX, el sòl original del segle XVI de tova 
de fang cuit tant sols es conservava  in situ a l’angle N de 
la cala. A la resta es presentava trencat, formant un rebli-
ment barrejat amb fragments de ciment, morter de calç, 
ossos humans, pedra sorrenca i pissarra, que evidencia-
va un nivell de destrucció. Sota aquest nivell remogut, 
d’escàs gruix, es detectaren residus d’una capa de morter 
calç, irregularment conservada en la seva superfície, però 
nítidament present en la secció del mur oest de l’absis, 
que s’hi assenta (fig.�b). 

Aquesta capa de morter sembla indicar que els 
esquelets foren coberts amb morter de calç, fet 
documentat en algunes sepultures medievals 
o que fossin coberts en el moment de bastir la 
nova església a mena de protecció dels cossos 
sepultats. El cert és que les restes humanes 
apareixien per tota la superfície de la cala, dins 
d’un sediment d’argila vermella. (fig.�b)

La manca de temps i pressupost de la interven-
ció motivà que un cop els ossos humans hagues-
sin aflorat la intervenció se centrés en la zona 
nord de la cala (sector A) amb l’objectiu de veri-
ficar l’estat de les restes: la connexió anatòmica, 
la posició i estat de preservació dels esquelets 
i l’existència de materials diagnòstics que po-
guessin establir la cronologia. En conjunt, les 
restes humanes descobertes corresponen a set 
d’individus, quatre dels quals presentaven una 
clara connexió anatòmica: dos a l’angle SE de la 
cala  i dos al sector nord, on la posició d’altres 
ossos mantenien també certa coherència. (fig.4)

L’excavació a l’absis. Cala 4 
Es tracta de l’espai situat davant de l’altar que 
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fou cobert amb una tarima de fusta en la reforma de l’altar de la se-
gona meitat del segle XX. Així doncs, el seu subsòl es presentava com 
una superfície sense  paviment enrajolat. Sota la tarima s’hi trobà 
un reble modern amb fragments de totxana, ciment, de paviment del 
segle XVI, de morter de calç i alguns ossos humans. 

A continuació, igual que succeïa a la cala �, al sector E de la cala es 
detectà la capa de morter de calç que recobria les sepultures. Allí 
es conservava intacta i en bon estat de conservació. Sota la capa de 
morter es tornà a trobar el sediment d’argila vermella que contenia 
ossos humans i residus de la capa de morter calcari. No es prosseguí 
en la seva excavació donat que les dades obtingudes confirmaven 
l’existència d’una necròpolis medieval relacionada amb un espai de 
culte. (fig.�).

L’excavació a la sagristia. L’accés a la Rectoria. Cala 2
L’espai excavat es tracta del passadís d’accés intern a la antiga rec-
toria, ara propietat particular. L’excavació d’aquest espai oferí dos 
paviments de toves de fang superposades poc diferenciades. Mentre 
el primer paviment l’hem de considerar d’època contemporània, pro-
bablement del moment de tancament de l’accés a la rectoria, el segon 
correspondria a la construcció del segle XVI. Tot el volum de la cala 
fins a la cota on aflora la roca mare (��0/�60cm de profunditat), era 
ocupat pel mateix sediment d’argila vermella que hi havia a la cala � 
(UE8) i contenia restes humanes sense que s’hi poguessin observar 
connexions anatòmiques clares. Justament a sota, al N de la cala i 
entre els dos murs del passadís, es localitzà 
la banqueta d’un mur medieval, construïda 
amb grans blocs de sorrenca rogenca que 
s’assentava directament sobre l’arenisca 
del Bundsanstein que aflora a poca fondària 
(��0cm). (figs. 6b i 7).

La banqueta fou seccionada al costat oest pel 
mur que limita el passadís, el qual s’hi su-
perposa. A l’extrem est, la banqueta se situà 
sobre una tomba antropomorfa (figs. 6b i 8) 
tallada en la pròpia arenisca, indicador que 
el seu bastiment és posterior al de la tomba. 
La coberta de la tomba la formen tres grans 
lloses de pedra calcària, dues d’elles trenca-
des per la pressió de les estructures mura-
ries i el sediment. El seu interior es trobà ple 
d’una pasta cimentada contemporània que 
segella un esquelet humà del qual solament 
és pogué recuperar una petita part del cra-
ni: la part orbital de l’os frontal, llevat que 
s’hi efectuï una forta inversió en restauració. 
Aquesta pasta de reforç prové de filtracions 
prèvies a la intervenció arqueològica pro-
duïdes l’any 2004 durant la consolidació dels 
fonaments de l’edifici al ser aplicada amb un 
sistema d’injecció al perímetre dels murs. 
Un retall de la roca mare, seccionat pel mur 
oest del passadís, insinua una segona tomba 
antropomorfa (fig. 6b�).

L’excavació a l’actual sagristia. 
Cala 3
L’actual sagristia es tracta d’un edifici annex 
a l’absis de l’església i que es construí pos-
teriorment a l’església renaixentista i al pas-

Campmany, Parellada, Edo, Villalba, Sanz, Història de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues
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sadís d’accés a l’antiga rectoria. Per tal de donar-hi accés, 
s’obrí una porta al mur oest del passadís i també al contra-
fort de l’absis que quedava al seu interior (fig. 6a�).

Tota la superfície excavada presentava els dos paviments 
superposats de toves de fang. A l’angle NE s’hi localitzà 
una canal d’aigua posterior a la construcció de l’església 
(segle XVIII-XIX). Es tracta d’una estructura en caixa feta 
amb lloses de pedra sorrenca, que semblen aprofitades de 
construccions anteriors, inclús potser lloses de coberta de 
tombes. Orientada en diagonal de NE a SW té adossada una 
canonada de terra cuita per recollir l’aigua de pluja de la 
teulada. A l’interior de la canal hi ha unes rajoles envernis-
sades, que facilitaven el pas de l’aigua. (figs. 6a2 i 9)

A un costat de la canal, al extrem sud-est de la cala, es 
localitzà una zona d’abocador probablement del segle XIX 
constituït de terra marró fosca amb molta composició or-
gànica i abundants fragments de terrissa trencada, bàsica-
ment plats i cassoles. A l’altra banda, tocant al mur nord i  
per sota la canal, es descobrí un tram curt de mur medie-
val, perpendicular i en direcció nord-sud recolzat, sembla, 
sobre la roca mare (a �77 cm de fondària) i tallat per la 
canal d’aigua que, alhora, es recolza a sobre d’ell. Aquest 
mur sembla continuar en direcció sud. És de notar que en 
aquesta cala no han sortit restes humanes, fet que ens in-
dica que estem ja fora de la zona de necròpoli (figs. 6a2 i 9).

Finalment, el treball d’excavació abordà el repicat de la 
paret nord de l’actual sagristia, deixant la pedra vista. 
Aquesta paret tenia una pica d’aigua adossada al centre 
del mur, que també es va desmuntar. El mur descobert 
sembla tractar-se d’un mur medieval de cronologia per 
determinar (probablement s. XII-XIII segons Montserrat Pa-
gès, com pers.), bastit amb carreus de sorrenca tallats de 
mides considerables. Tanmateix l’observació dels carreus 
ens presenta dos trams diferenciats de mur amb tècniques 
constructives diferents: el tram est, d’uns 80 cm, presenta 
una tècnica acurada i regular, mentre que el tram esque-
rre és irregular i menys elaborat. Tot sembla indicar que es 
tracta de construccions realitzades en diferents moments 
(figs.6a2 i �0).

Al centre del mur, on hi havia collada la pica d’aigua, 
s’observa una obertura clausurada posteriorment. Els ma-
terials que la tapien són fragments irregulars de pedra i 
morter de calç. Aquest espai permet observar el gir cap al 
nord del tram dret del mur; endinsant-se a l’interior de la 
l’antiga rectoria. Així doncs, aquest mur sembla haver es-
tat bastida en moments i amb funcions diferents. A la part 
inferior del mur també s’observen certes diferencies cons-
tructives. (figs.6a2 i �0)

Els materials arqueològics
Sols les cales � i � varen proporcionar materials arqueolò-
gics. En concret, a la cala � la única unitat estratigràfica que 
n’aportà fou  UE8, mentre que a la cala � també sols una 
unitat estratigràfica aportà material arqueològic, UE�8.

Cala 1. UE 8
El conjunt ceràmic recuperat és força reduït (29 peces 
molt fragmentades). El conjunt de peces més nombrós 
correspon a les ceràmiques comuna i de cuina. Algunes 
d’aquestes peces presenten decoració incisa externa, així 
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com engalba i vidrat. La poca represen-
tativitat del conjunt no permet de pre-
cisar-ne la cronologia, encara que hau-
rien de ser atribuïbles a l’edat mitjana. 
També s’hi ha documentat un fragment 
ceràmic amb vidrat estannífer blanc 
tan a la cara interna com externa. Del 
conjunt, en destaquen dos fragments de 
ceràmica blava catalana. (fig. ��-7 )

També ha aparegut una moneda de 
coure, possiblement un velló, de difícil 
lectura.(fig. ��-4), dos claus de ferro 
probablement relacionats amb els tauts 
(fig��.-� i 2 ), un petit fragment de làmina 
de metall daurat, possiblement d’or (fig. 
��-�).També aparegueren cinc petites 
làmines de matèria orgànica que sem-
blen tractar-se de cuiro o pergamí. (fig. 
��-6). Finalment, dos petits fragments 
de vidre amb pàtina daurada (fig.��-� )

Cala 3. UE18
En general, es documenta més quan-
titat de material. L’element cronològic 
més diagnòstic és un conjunt de peces 
de ceràmica Pickman. La producció 
d’aquesta ceràmica a la península es va 
iniciar quan Charles Pickman, fill d’un 
comerciant de ceràmica de Liverpool, 
es va instal·lar a Sevilla per importar la 
producció familiar. En un principi es va 
instal·lar al monestir de la Cartuja l’any 
�8�8, on hi va construir grans forns i 
importar maquinària d’Anglaterra i creà 
la fàbrica de porcellana i ceràmica. Al-
guns d’ells presenten impresa a la part 
inferior una ancora. 

Bona part del conjunt són ceràmiques 
de cuina i comunes. També hi són ben 
representats els plats de pisa blanca, 
alguns d’ells amb decoracions, men-
tre que la ceràmica grisa és menys 
nombrosa. D’altra banda, es trobaren 
nombrosos fragments de vidre. També 
s’han documentat elements metàl·lics 
així com algunes restes de fauna. 

Cronologia – Datacions radio-
carbòniques
Per poder determinar la cronologia de 
les diferents inhumacions, es realitza-
ren anàlisis de carboni �4 aplicant la 
tècnica AMS. Se seleccionà mostra de 
tres individus humans de tres zones i 
que presentaven característiques dife-
rents. 

Els resultats (fig.�2), situen les inhu-
macions de UE8, tant la mostra de  
l’individu masculí de la cala 2 com la 
del de la cala � en el segle XV (prime-

Campmany, Parellada, Edo, Villalba, Sanz, Història de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues
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ra i segona meitat respectivament), 
en dates anteriors a la construcció 
de l’església renaixentista i ens con-
firmarien l’existència d’una necròpoli 
pertanyent a l’església suposadament 
romànica.

D’altra banda, l’anàlisi del jove d’entre 
�8 i 2� anys inhumat a la tomba an-
tropomorfa de la UE�4 estableix la 
seva datació cap a finals del segle X i 
certifica l’existència de una comunitat 
beguetana a la Rectoria i, molt proba-
blement, la d’una església d’aquest 
moment anterior a l’església romàni-
ca descoberta, ratificant la noticia do-
cumental del Cartulari de Sant Cugat.

Valoració de la intervenció 
arqueològica
La localització d’estructures medie-
vals al subsòl de l’absis i a la sagristia 
de l’església de Sant Cristòfor perme-
té contrastar la informació recollida 
al Cartulari de San Cugat. L’adscripció 
de la tomba antropomorfa a finals del 
segle X coincidiria amb la cita de l’any 
98� que es fa en l’anomenat  «tes-
tament de Galí», en el que es parla 
d’una persona que viu a la parròquia 

de Sant Cristòfor de Begues.�� La posició de la tomba excavada a la roca, sota el mur de la possible 
església romànica, presagia la possibilitat d’existència d’una edificació anterior, sensiblement més 
petita, que hagués quedat sota la superfície que degué ocupar l’església romànica.

Respecte al tipus d’estructures i funció que podrien tenir els fragments de murs recuperats i a la 
seva concreta cronologia, el registre obtingut és insuficient per a determinar-ho. No obstant però, 
una valoració de la tècnica constructiva dels murs fa suposar que les estructures no serien ante-
riors al segle XII-XIII. De ser així, estaria en consonància amb les dades novament referides al  Car-
tulari. Ara bé, per a poder-ho afirmar seria necessari ampliar les excavacions a la recerca de més 
elements que ampliïn i contrastin aquest coneixement. 

També, queda clara l’existència d’una necròpolis medieval anterior a la construcció de l’actual es-
glésia del segle XVI, tal i com se suposava. D’una banda ja es deduïa pel mur que s’hi assentava 
per sobre però queda clarament confirmada per les datacions C�4 obtingudes dels esquelets que 
precisen la data al segle XV. 

L’estudi antropològic, revela que  les restes exhumades a la Cala � és de set  individus: un infantil, 
d’entre �-� anys; un juvenil de �2-�� anys, i un mínim de cinc adults, de sexe probablement masculí. 
A la Cala 2 s’han recuperat ossos que corresponen a un número mínim de nou individus: quatre 
subadults i cinc adults. L’estudi observa  també marcadors d’activitat muscular i diferents proces-
sos degeneratius a la columna vertebral i destaca l’elevada incidència de reacció peristàtica, bé per 
lesió traumàtica, bé per sobrecàrrega muscular continuada, o bé per infecció. Donat que s’observa 
en un gran nombre de restes òssies, l’autor indica que podria fer pensar en algun factor que afectés 
de manera generalitzada, ja sigui un factor d’estrès o bé una possible infecció.�2

D’altra banda, l’estudi revela presència marcadors de dèficit nutricionals i/o aturades de creixement 
com la hipoplàsia. Remarcar que els estudis de patologia oral realitzats sobre les poblacions prehis-
tòriques de la vall de Begues, com Can Sadurní, Marge del Moro o Can Figueres, evidencien també 
índexs elevats d’hipoplàsia. 

Tipològicament són enterraments que s’ajusten a les característiques generals tradicionals. Els 
esquelets que mantenien la seva localització original estan en posició estirada i orientats amb els 

3� ACA, Cartulari de San Cugat del Vallès, Foli 269, núm. 82�
32 Villalba, M. J., Sanz, M., Edo, M. (2008). Església de Sant Cristòfor (Begues, Baix Llobregat). Memòria 
d’Excavació. Campanya de 2005. Barcelona. inèdita
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peus a l’est i el cap vers l’oest; és a dir, amb la vista a l’est, a Jerusalem. Són enterraments en un lloc 
de culte, a l’entorn d’una església i dins de l’àrea sagrada de la sagrera. 

A partir del segle IX es documenten ermites i esglésies envoltades de sepultures. A mitjans dels 
segle XI es generalitza la pràctica d’enterrament familiars als cementiris parroquials que es rela-
cionen amb la creació de les sagreres entorn les esglésies. I al segle XIV, època de grans mortaldats 
provocades per la pesta, són freqüents els enterraments amb calç. Circumstància aquesta que s’hi 
observa a les cales � i 4, com hem dit,  tot i no haver estat possible determinar clarament, degut a la 
escassa part excavada, si va tenir la mateixa funció en aquesta necròpolis del segle XV.

LA CONSERVACIÓ DEL TEMPLE. OBRES RECENTS, RISCOS SUPERATS 
I NECESSITATS DE FUTUR33

Tan sols �� anys després de construïda, el ��9�, va caldre desfer i reedificar el campanar des dels 
fonaments perquè estava «romput», feina pel que es va contractar el mestre de cases Pere Do-
nadeu.�4 El ��98 s’encarregà als pintors Gabriel Robuster i Jaume Martí pintar un retaule dedicat 
a Sant Sebastià.�� Posteriorment les obres conegudes són bàsicament destinades a millores. En 
aquest sentit, l‘estudi de fotografies antigues i dels seus murs i estructura ens ha permès detectar 
una ampliació per a allotjar una nova capella lateral al SO, i la construcció de la nova sagristia al NO 
—inicialment s’utilitzava com a sagristia el temple anterior, encara anomenat als anys �0 «sagristia 
vella»—,�6 cosa que deixà sense sentit una petita finestra enreixada encara existent que il·luminava 
el passadís que comunicava internament el temple amb la rectoria. També ens consta que l’any �878 
es va renovar la cúpula del campanar, es va substituir la campana «mitjana»,�7 i es va fer o refer el 
rellotge de sol, atès que porta aquesta mateixa data. Com es veu a les fotografies antigues, a finals 
del XIX es va obrir una petita finestra al SE de la façana per a il·luminar l’espai destinat al campaner, 
i després es va construir davant la façana un recinte elevat, tancat amb un mur coronat per una reixa 
i amb tres portes de ferro (es conserva una d’elles que porta gravada la data de �896).�8 Als anys 20, 
dins d’aquest recinte s’hi van plantar diversos arbres per a donar ombra als feligresos.  

Cap a l’any �9�0, el notable creixement que estava experimentant el poble al llarg del camí ral (nucli 
del carrer major), i dels ravals de Sant Martí, Santa Eulàlia, Barceloneta i Campamar, així com per 
les incipients urbanitzacions per segones residències, van aconsellar fer un nou temple més proper 
al gruix de la població -que ja superava el miler d’habitants-, ja que tots aquests ravals eren propers 
entre sí però en canvi distaven uns 2-� km de l’església de la Rectoria, cosa que obligava a la majoria 
d’habitants a fer un desplaçament notable per a assistir a les celebracions o tractar amb el rector.    

En esclatar l’any �9�6 la guerra civil, gent de la FAI vinguda per la carretera de Gavà va intentar 
cremar l’església vella, cosa que van evitar els veïns convencent als exaltats de treure els bancs 
fins la porta per encendre’ls allà, però en marxar aquells amb pressa, els veïns van poder apagar el 
foc,�9 perdent-se però l’altar barroc de fusta del que no se’n conserva cap imatge. Durant la guerra, 
els soldats republicans s’hi van allotjar algunes temporades, aprofitant les puntes de les reixes per 
a fondre-les i fer munició, i van trencar la creu del parallamps a trets.40 Afortunadament, el ric i antic 
arxiu parroquial es va poder salvar, igual que la creu processal del s. XVII i diverses talles que van 
ser amagades en diferents indrets, com ara a l’hort de la masia de cal Sacaire i a la cova dels Sants, 
anomenada així per aquest motiu.  

Cap a l’any �9�0, el sr. Antoni Queralt, que vint anys abans havia comprat al bisbat la rectoria vella, 
l’hort del Rector i part dels camps immediats –la venda es va fer per a costejar el nou temple i la casa 

33 Per completar aquest capítol s’han fet entrevistes a Josep Pañella de cal Paulo (abril �99�), Vinyet i Montserrat 
Vendrell de cal Gaietano (maig �99� i juliol 20�3), Jordi i Salvador Ódena estiuejants a la rectoria vella als anys 50 
(agost 2005 i juliol 20�3), i Joan Pugés, propietari de la rectoria vella (2005, 2007, 20�5, 20�6)
3� Arxiu Històric de la Parròquia de Begues, Fons parroquial, 03.03.03. Manuals notarials, UC 23�8, ��.05.�59�, 
p.���v-��5v
35 Arxiu Històric de la Parròquia de Begues, UC 23�9, 22.0�.�598, p. 76v-77r
36 Salvador Ódena, com. pers.
37 Medina, Vicente (inédit). Bendición de una campana. �p.
38 Rafel Artigas com.pers.
39 Guasch Paucirerol, Jordi (2008, inèdit). L’antiga església de Sant Cristòfor de Begues. 3pp. Montserrat Vendrell, 
com.pers.
�0 J.Pañella com pers.
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rectoral-,4� va aixecar una casa quasi adossada a la dreta del temple, sobre les restes del cementiri 
vell (encara avui se’n troben restes al subsòl), eliminant l’escala exterior que permetia l’accés del 
campaner. També va enderrocar el recinte tancat de davant de la façana, el pedrís per seure i el pou 
comunal de les Heures que havia vora l’hort del Rector arran de carrer i que dotava d’aigua als via-
nants i als ramats, ja que hi passava una carrerada.42 Les obres de reforma de la rectoria vella (per 
a subdividir-la i llogar-la a estiuejants), van afectar la paret de llevant i el sostre del temple romà-
nic, convertint aquell antic espai sagrat en un garatge. El passadís que comunicava internament la 
rectoria amb l’església es degué tapiar quan als anys �0 es va fer la venda, obrint un accés exterior.         

L’abandonament de l’església renaixentista després de la guerra va ser absolut (el culte es feia a la 
nova del poble), de forma que als anys �0 encara estava fumada, amb fustes i restes de mobiliari cre-
mats per terra, i una pintada «Quinta del biberó �942».4� El mal estat en que es trobava i la manca d’ús 
van fer que l’any �9�8 l’ajuntament declarés l’edifici en estat ruïnós i comencés l’expedient per a en-
derrocar-lo, però la oposició dels veïns del barri (autòctons i estiuejants) i de molts altres beguetans 
que encara li tenien estima van forçar a reconsiderar aquella decisió, sobretot després que en Jau-
me Marcé Parellada, «el Peó», nascut al proper carrer de Sant Cristòfol i paleta de professió, s’oferís 
a fer gratuïtament les reformes necessàries si se’l dotava del material necessari, com així va ser.44

�� Arxiu Parroquial, Visita pastoral del 1931, UC 32
�2 J.Pañella i Vinyet Vendrell, com.pers.
�3 Jordi i Salvador Ódena com. pers.
�� Guasch Paucirerol, Jordi (2008, inèdit). L’antiga església de Sant Cristòfor de Begues. 3pp
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Potser va ser durant aquelles obres que es va fer el paviment modern que va tapar les sepultures 
internes que als anys �0 havien estat visibles,4� i que es van redescobrir en retirar-lo durant les 
obres del 200�. Al finals dels anys 60 es va fer un altar nou i es van repassar els revestiments i la 
pedra vista de nervis i pilars.46 A l’estiu s’hi feia missa aprofitant que amb els estiuejants s’omplia. El 
culte estival però va desaparèixer a finals dels 70, i arrel del seu abandonament i de l’esquerda que 
es va obrir a la llinda de la porta, el temple es va tancar per seguretat a finals dels 90. 

Finalment, l’any 200� els veïns van alertar del seu estat i del perill per la caiguda de materials (al 
teulat hi creixien pins, queien rajols...) a través d’un escrit col·lectiu acompanyat de material foto-
gràfic enviat a l’ajuntament i al bisbat. La sol·licitud va ser atesa i ambdues institucions van signar 
l’any 2002 un conveni per a restaurar-lo. El projecte de rehabilitació però preveia actuacions que 
podien afectar el subsòl, espai on d’acord amb la documentació del s. XVI es creia que s’havien de 
trobar les restes del temple romànic anterior. Arrel d’això, el CEB va presentar unes al·legacions re-
clamant, entre altres coses, que es fes un seguiment arqueològic de les obres. Aprovat aquest i mal-
grat el migrat pressupost destinat (només permetia una setmana d’excavacions que els arqueòlegs 
van doblar desinteressadament), es van fer els descobriments que ja s’han exposat a l’apartat an-
terior, els quals juntament amb la recerca complementària feta de forma personal pel propietari de 
la rectoria vella, Joan Pugés, repicant diversos murs interns de casa seva, van permetre descobrir 
que bona part del temple anterior (tres dels quatre murs i part del portal adovellat, fets amb gres 
vermell) encara es trobava en peu, i alhora ens va permetre descriure l’evolució arquitectònica que 
mostrem a les figures �� i �4. L’existència del temple antic fou corroborada recentment en locali-
tzar-se un inventari a l’arxiu parroquial en el qual diu: «Iglesias y oratorios públicos: La parroquial 
actual construïda perpendicularmente a la antígua de la que subsiste parte fuera del culto».47

L’any 2006, el CEB va organitzar una jornada pública per a explicar els treballs que s’havien fet i 
els resultats aconseguits,48 però l’ajuntament no va permetre que se celebressin al mateix temple. 
No va ser fins l’acte d’inauguració de les obres celebrat el �0 de maig del 2009, que els beguetans 
van poder veure els resultats de tot plegat, des de la museïtzació de les restes trobades fins a 
la restauració total el temple, obra que malauradament va fer perdre alguns testimonis exteriors 
d’ampliacions en tapar-los amb el nou arrebossat, alhora que es van instal·lar baixants i pluvials 
innecessaris que enlletgeixen la construcció.   

L’any 2007, després d’aquests descobriments, el CEB va redactar i presentar, tant al propietari com 
a l’ajuntament, una proposta de conveni entre les dues parts de cara a estendre les excavacions a 
la rectoria vella, però no va tirar endavant (de fet les dues parts no van arribar a seure per parlar-
ne). Posteriorment, l’any 20�2, l’ajuntament va iniciar el procediment per a declarar el temple com a 
BCIL, aconseguint l’informe favorable tant de la Diputació de Barcelona com de la Comissió de Man-
teniment del Patrimoni i Estètica de Begues.49 Malauradament però aquest projecte no s’ha aprovat. 
El CEB ho ha recordat a l’ajuntament, igual que ha proposat que l’àmbit del BCIL abasti la rectoria 
vella, ja que és on hi ha les restes del temple anterior del s.XII-XIII, i probablement les del temple 
original del s.X. Tanmateix, el nou Pla de Millora Urbana del nucli antic de La Rectoria, actualment en 
elaboració, preveu definir com a zona arqueològica l’espai ocupat per l’església i la rectoria vella.

Finalment, l’any 20�� l’ajuntament va iniciar unes obres de reparació de les humitats per capil·laritat 
sense fer-ho saber ni a la Comissió de Patrimoni, ni als regidors de la oposició, ni als veïns (ni tan 
sols els més immediats), descobrint-se casualment que entre d’altres, s’estava repicant i arrebos-
sant el mur nord de l’absis (que se suposava que coincidia amb el mur romànic del temple anterior). 
Tot i que el CEB només demanava un seguiment arqueològic dels treballs, la manca de resposta de 
l’ajuntament i la continuïtat dels treballs van crear una situació tensa que va acabar amb una de-
nuncia pública a la premsa, cosa que en coincidir amb la precampanya electoral va incrementar la 
tensió. Arrel d’aquest episodi, l’ajuntament va aixecar un nou plànol més detallat de l’àrea del absis, 
el qual va permetre detectar que els plànols oficials emprats i aportats fins llavors per l’ajuntament 
eren erronis, doncs l’alineació del mur nord de l’absis no coincidia amb la del mur nord de la sagris-
tia (és a dir, del temple romànic), sinó que aquest es desviava en biaix cap el nordest, impossibilitant 
que els treballs afectessin el mur romànic com ens temíem. 

�5 Jaume Viñas com. pers.
�6 CEB (2005, inèdit). Construcció de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues. Recull cronològic. 3pp, Viñas Jaume (inèdit). 
Església vella de Sant Cristòfor. Estat de conservació, patologies i actuacions d’urgència. �p.
�7 APB, 0� B, 0032 [�928]
�8 CEB (20�3, inèdit), Història de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues, s.X-XXI. 9pp. �8 Villalba, M. J., Sanz, 
M., Edo, M. (2008). Església de Sant Cristòfor (Begues, Baix Llobregat). Memòria d’Excavació. Campanya de 2005. 
Barcelona. inèdita
�9 Oficina de Patrimoni Cultural (20�2). Informe per tramitar la declaració com a BCIL l’església de Sant Cristòfol. 
Diputació de Barcelona. 27pp
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Tasques pendents
Com a reptes de futur, hi ha pendent la finalització de l’excavació de l’absis a la recerca d’altres 
tombes antropomorfes —motiu pel qual el paviment que es va fer és practicable— (A), el buidat del 
tram de mur est que tanca el passadís de la sagristia a la recerca de la porta del temple romànic 
en façana (B), les excavacions d’un pati de la rectoria vella per a la recerca del absis del temple del  
s.XII-XIII (C), i l’excavació del subsòl del temple del XII-XIII a la recerca de les restes del temple ori-
ginal del s.X (D) (Fig ��). I per a fer possible tot això, la signatura d’un conveni amb el propietari i la 
declaració de tot l’àmbit com a BCIL.  


