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Ara fa un parell d’anys que es va 
arreglar la façana i la coberta de 
l’església vella de Sant Cristòfor. 

Aquesta primera fase d’intervenció, 
que s’ha de completar amb 
l’arranjament tant de l’interior com 
del voltant de l’església, va 
possibilitar iniciar les excavacions 
arqueològiques que fins ara, han ofert 
resultats molt interessants. 

Tot plegat ens ajuda a apropar-nos a 
la seva història des del segle X fins 
l’actualitat, pel que us proposem 
aquesta jornada que ens ha de 
permetre tenir un coneixement més 
exhaustiu d’aquests onze segles 
d’existència. 

Centre d’Estudis Beguetans
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

 Presentació 

- Interès històric i valor de l’església, símbol de 
l’origen de Begues 

- Interès del CEB per la rehabilitació i excavació 

  L’església primitiva 

- Documentació històrica s.X-XVI 

- Resultat de les excavacions 

- Propostes d’excavació i museització 

  L’església vella actual 

- Construcció, característiques arquitectòniques 
i reformes històriques s.XVI-XX 

- Projecte de rehabilitació s.XXI 

 1ª fase: cobertes i façanes 

 2ª fase: interiors 

 3ª fase: exterior 

 Conclusions 

 Torn obert de preguntes 
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Presentació 

- Interès històric i valor de l’església, símbol de 
l’origen de Begues 

* A càrrec de M. Rosa Bondia –historiadora 

L’any 1994, en el decurs de la recerca feta per un treball 
de la Universitat de Barcelona, es van trobar dos 
documents medievals en els quals apareixia el nom de 
Begues: en el primer, de l’any 972, s’esmentava el seu 
terme, i en el segon, de l’any 981, s’esmentava per primer 
cop l’església de Sant Cristòfor de Begues. Aquest darrer 
document va servir de base per proposar a l’Ajuntament 
de Begues la celebració del milꞏlenari, encara que fos 13 
anys després d’haver-se complert. 

- Interès del CEB per la rehabilitació i excavació 
* A càrrec de Xavier Parellada –president del CEB 

Donat el mal estat del temple, l’any 2001 el CEB va 
presentar un document a l’Ajuntament per fer més fàcil un 
acord amb el Bisbat i aconseguir-ne la restauració. Quan 
l’any 2002 es va signar el conveni i es presentà el projecte 
de rehabilitació, el CEB va sol·licitar la millora d’alguns 
aspectes i la realització d’una excavació arqueològica: es 
desconeixia si a sota podien quedar restes de l’església 
primitiva, i donat que estava previst fer un nou paviment, 
podia quedar segellat l’origen mil·lenari de Begues.  

Amb aquest acte, que no s’ha pogut realitzar a l’església 
vella com estava previst, el CEB vol donar a conèixer el 
resultat de les excavacions i de la recerca feta, i facilitar 
el intercanvi d’opinions de cara a les obres encara 
pendents.  
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Condicionament de l’església per iniciar l’excavació i  
primers treballs realitzats el gener de 2005 



Jo
rn

ad
a 

so
br

e 
l’e

sg
lé

si
a 

ve
lla

 d
e 

S
an

t C
ris

tò
fo

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  F
es

ta
 M

aj
or

 d
’H

iv
er

n,
 2

00
6 

 

 



Jornada sobre l’església vella de Sant Cristòfor 

 4

L’església primitiva 

- Documentació històrica s.X-XVI 
* A càrrec de Josep Campmany –estudiós local 

El primer document que parla de l’església de Sant 
Cristòfol és de l’any 980. L’església era el centre de la 
vida religiosa i social d’un petit nucli de població, 
conformat per una sèrie de masos dispersos per la vall. 
Gràcies a les visites pastorals que feia el bisbe de 
Barcelona a la comunitat, documentades a partir de l’any 
1336, en tenim notícies cada cop més sovintejades. Són 
especialment importants les notícies dels representants 
jurats que, constituïts en tribunal al costat del bisbe, 
passaven revista a l’estat del culte i a la vida parroquial. 
Són ells els primers representants populars locals de què 
tenim notícia. 

Les visites pastorals permeten seguir l’evolució del culte 
des del segle XIV fins al mateix segle XX. A través d’elles 
veiem com s’enriqueix l’església amb objectes preciosos, 
fruit de la pietat dels fidels. Coneixem quines eren les 
devocions als sants, tan importants en les societats 
agràries. I, finalment, veiem també com canvien i 
evolucionen les mentalitats dels parroquians, al ritme de 
les modes, i com hi reacciona la mentalitat eclesiàstica. 
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- Resultat de les excavacions 

- Propostes d’excavació i museització 
* A càrrec de Pepa Villalba –arqueòloga 

La intervenció arqueològica ha permès la troballa 
d’estructures medievals al subsòl de l’absis, antiga 
rectoria, i actual sagristia, contrastant-ne així les 
informacions recollides en el Cartulari de San Cugat. 

Les troballes corresponen a una tomba alt medieval 
antropomorfa tallada en la pròpia roca mare, amb el seu 
esquelet a l’interior. Diversos panys de murs que indiquen 

 

 

edificacions bastides 
en època baix 
medieval. També s’ha 
localitzat una part de  
la sagrera en ús amb 
anterioritat a la 
construcció de 
l’actual església 
renaixentista. 

Igualment es van 
detectar altres  tipus 
de construccions, 
posteriors a l’actual 
edifici  renaixentista, 
com una canalització 
per recollir l’aigua de 
pluja. 



Jornada sobre l’església vella de Sant Cristòfor 

 6

L’església vella actual 

- Construcció, característiques arquitectòniques i 
reformes històriques s.XVI-XX 

 * A càrrec de Jaume Viñas –arquitecte tècnic 

Aquesta església ha acomplert la seva funció durant tres 
segles, mentre la parròquia va mantenir la població 
dispersa. Va ser construïda al mateix lloc de l'anterior, en 
un indret ben comunicat a tocar del camí que conduïa del 

Camí Ral al Castell, en 
un punt prominent del 
pla. 

La decadència li va 
arribar amb el 
naixement del segle 
XX, quan es va 
produir un important 
canvi cívico-social, 
això és la 
consolidació d'un 
centre urbà on ja, en 
aquells moments, hi 
havia la Casa del 
Comú i on es van anar 
ubicant tots els nous 
serveis civils que 
s'anaven creant: les 

botigues, societats recreatives i culturals. El temple 
parroquial va restar allunyat del centre neuràlgic i nasqué 
la necessitat de traslladar-l'hi. 
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- Projecte de rehabilitació s.XXI 

 1ª fase: cobertes i façanes 

 2ª fase: interiors 

 3ª fase: exterior 
* A càrrec de l’Ajuntament de Begues 
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Amb la colꞏlaboració de l’Ajuntament de Begues 
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