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«La façana reaprofitada de l'absis de Sant Pere de Roda» 
per Jordi Mestre i Vergés i Max Pérez Muñoz 

      1. Introducció 

 

 L'objectiu d'aquest article és triple. En primer lloc, es vol fer palesa l'existència, i parar 

atenció en aquesta, d'un element de l'arquitectura del temple del monestir de Sant Pere de Roda, en 

concret un mur carrat del seu absis central. En segon lloc, s'argumentarà, a través d'evidències de 

naturalesa variada, a favor d'una major antiguitat del mur en qüestió respecte la resta de l'absis i les 

estructures que l'envolten, com la d'una paret que quasi s'hi recolza. Finalment, en tercer i últim 

lloc, es vol presentar evidències per tal que s'apreciï amb claredat que aquest element es tracta de la 

façana d'un edifici anterior. D'aquesta manera, hom espera poder contribuir a l'estudi de la 

naturalesa arquitectònica, cronològica i històrica del monestir alt-empordanès.  

 

      2. Descripció 

 

 L'accés exterior a llevant de l'església del monestir de Sant Pere de Roda no es troba obert al 

públic. Al grandiós absis central del temple que hom troba en aquest espai, de planta semicircular 

accentuadament allargada,1 li corresponen una absidiola nord – dedicada a Sant Pau – i una sud – 

dedicada a Sant Andreu.2 Gran part d'aquest l'absis, juntament amb l'absidiola nord, es troben 

delimitats per una serie d'edificis que conformen, a dia d'avui, un pati a l'aire lliure. (Foto 1) L'altra 

part de l'absis, en canvi, juntament amb l'absidiola sud, es troben sota la influència del claustre 

inferior del monestir. 

L'absidiola nord gairebé topa amb el palau de l'Abat, construcció del segle XIV amb fonaments 

molts anteriors inclús al propi cos del temple romànic.3 (Foto 2) De cara sud, en canvi, l'absidiola es 

veu constreta: en primer lloc pel claustre inferior, datat, no sense disputa, entre els segles X-XI;4 en 

segon lloc, pels seus respectius fonaments, descoberts a les campanyes arqueològiques del 92-93 i 

datats del segle IX, com les anteriorment mencionades del palau de l'Abat;5 i en darrer lloc, pel que 

fa a la part superior de l'absis d'aquesta banda, per la sala de llevant del claustre superior, datat del 

                                                
1
 
 
 
 Lorés (2002), p. 46; Badia i Homs (1981), p. 87.  
2 Badia i Homs (1981), p. 96.  
3 Puig (2012), p. 30 i ss.; Lorés (2002), p. 28 
4 Lorés (2002), p. 85. 
5 Ibídem, p. 27-28.  
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segle XII.6 Finalment, la cara de llevant de l'absis central està enfront uns murs en estat ruïnós i 

sense restauració a dia d'avui, que, malgrat no disposar d'un estudi sistemàtic d'aquestes estructures, 

hom suposa que pertanyen als segles XVII-XVIII atès el carreu que les vesteix.7 D'entre aquests 

murs en mal estat, cal prestar una especial atenció a un que, a diferència de la resta, gairebé es 

recolza a l'estructura de l'absis en un angle de 90º. (Foto 3)  Aquest presenta a la seva part inferior 

un parament amb pedres de grans magnituds; a mesura que s'alça el mur, però, el treball s'aprecia 

clarament com canvia, homogeneïtzat-se amb la resta de parets dels suposats segles XVII-XVIII.8  

Així doncs, hi ha dues fases de construcció diferents d'aquesta paret: l'inferior i la superior, el límit 

entre les quals es faria efectiu a partir d'uns 5m aproximadament.  L'actual entrada al recinte 

exterior de l'absis – barrat per una porta metàl·lica – és fa justament per una entrada tallada en 

aquest mur.  

En l'absis pròpiament dit predomina l'ús de l'opus spicatum habitual en tot el recinte,9 amb 

l'excepció d'una superfície plenament llisa que no cobreix la totalitat de l'alçada de l'absis i que 

sobresurt uns 25cm respecte l'eix, on l'espiga, malgrat esser-hi també, s'usa de manera diferent a la 

resta de l'absis, entre bandes horitzontals. (Foto 4) Aquesta paret, en efecte – de gairebé 10m 

d'alçada i 3,80m d'amplada – presenta una desviació de 20º respecte l'eix de l'abis, encarant-se més 

exactament en direcció est, característica que ocasiona la respectiva desviació de les dues obertures 

que té en la superfície, com és clarament visible també des de l'interior del temple. (Foto 5)  La 

primera obertura, a 2m d'alçada aproximadament, és l'obertura que dóna a la cripta de l'església, just 

on avui es troben les restes del que la tradició considera l'altar de Sant Pau Sergi, més endavant dit 

altar de la Mare de Déu de la Cova. Aquesta obertura fou parcialment tapada amb ciment de la 

restauració dels anys 90; però, com és apreciable en fotografies anteriors – sense anar més lluny, les 

que adjunta el volum de la Catalunya Romànica –,10 fins aquells anys restava sense tancament de 

cap tipus. Criden l'atenció unes lloses d'esquist que sobresurten just al damunt d'aquesta obertura, 

gairebé dibuixant un petit teulat a dos aigües. (Foto 6) La segona obertura d'aquesta paret plana, ara 

ja a uns 5m d'alçada, és l'única finestra existent a la girola inferior de l'església. Pel que fa a la part 

exterior, aquesta és original i ben conservada; en canvi, la part interior ha sofert una restauració 

moderna. (Foto 4) Finalment, hi ha encara una tercera obertura per sobre de les dues anteriors, a una 

alçada més considerable de gairebé 10m, que ja no descansa directament, però, sobre el mur carrat, 

sinó sobre la part arrodonida de l'absis. Es tracta de la finestra que dóna avui a la girola superior, la 
                                                
6 Ibídem, p. 120 i ss.  
7 Ibídem, p. 255. Lorés planteja la hipòtesi que siguin les “cases” de l'àmbit de residència dels monjos referenciades 

en un document de l'any 1752.  
8 Ibídem.  
9 Badia i Homs, p. 86.  
10 Catalunya romànica (1990), p. 688.  
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qual, malgrat ser un passadís d'obra posterior, del segle XII, aprofita l'obertura preexistent a aquesta 

data.11 Aquesta última finestra, doncs, bigeminada amb la restauració, queda totalment integrada a 

la semicircumferència que traça l'absis central, i, de fet, en ressegueix la forma i l'eix. Per contra, les 

altres dues obertures – la de la cripta i la de la girola inferior –, de menor alçada, estan traçades 

sobre el mur carrat, sense resseguir el traç arrodonit, és a dir, orientades exactament a l'est, a 

diferència de l'obertura superior que, com l'eix l'absis, és 20º més al nord.  

Hom pot veure-hi, també, a la part baixa del mur carrat en qüestió, malgrat que de manera tènue, 

unes marques en les pedres, verticals i simètriques. Aquestes, en una superfície sense opus 

spicatum, arriben fins a l'obertura de la cripta. (Foto 7)  

Al capdamunt del mur, a més, hom hi pot veure un darrer element rellevant per a la seva descripció: 

els 30cm que sobresurten al que seria la coberta del mur acaben amb una forma idèntica a la d'un 

teulat a dos aigües. Dels dos costats inclinats que la conformen, el més visible és el que està més 

orientat al nord, atès que, a causa de la desviació del mur respecte l'eix central de l'absis, té més 

espai per sobresortir, a diferència de l'altre que, malgrat intuir-se perfectament, sobresurt de manera 

més modesta perquè la resta de l'absis l'engoleix. (Foto 8 i 9) 

Tot i la singularitat d'aquest mur carrat en el complex monàstic, i la seva gens menyspreable 

superfície de 40m², no han estat gaires els estudis que s'hi han fixat.12 Per posar un exemple 

paradigmàtic, Immaculada Lorés, a la que encara és a dia d'avui la monografia més complerta del 

monestir,  pressuposa que és un contrafort,  i no el dibuixa correctament a la planta de l'església.13 

Al recent estudi del doctor Giner, d'esperit purament arquitectònic, que dóna per primer cop uns 

plànols ben precisos de l'església, apareix dibuixat correctament el mur que trenca la curvatura de 

l'hemicercle, però no el menciona al text.14 Segurament, la raó per la qual s'obvia la seva existència 

es deu a la major atenció que ambdós autors – i la majoria que han estudiat el cenobi – han dedicat a 

l'interior de l'església, no al seu exterior. I, essent així, és comprensible que no en parlin, perquè 

l'efecte que té el mur sobre l'absis no s'aprecia des de dins més enllà de la desviació de les finestres, 

                                                
11 Lorés (2002), p. 47 i 103.  
12 És ben curiós aquest fet, però el cert és que a la majoria de plànols oferts per la bibliografia disponible sobre el 

monestir de Roda no apareix aquest mur. Concretament: ni Domènech i Montaner (2006, p. 75), ni Alexandre 
Deulofeu (1970, p. 14), ni Eduard Carbonell (1974, p. 44; 1976, p. 103) ni Núria Dalmases (1986, p. 89), ni 
Immaculada Lorés (2002, p. 62) el fan constar. 

 També hi ha casos en què, en canvi, sí que apareix el mur (que no vol dir necessàriament que se'n parli) però de 
manera incorrecte, és a dir, sense fer constar la seva desviació respecte l'absis del temple, traçant-lo com si estigués 
totalment centrat a aquest, fet que ja demostra la poca atenció que aquests autors li han dedicat. És el cas d'Eduard 
Junyent (1976, p. 253), Marcel Durliat (1993, p. 34),  Badia i Homs a la seva Arquitectura Medieval de l'Empordà 
(1981, p. 135) i Clara Poch (2014, p. 332)  

 Finalment, els únics autor – que coneguem – que no només l'ha fet constar, sinó que a més ho ha fet correctament, 
són el mateix Badia i Homs,  però a la Gran Geografia comarcal de Catalunya (1981, p. 296), i  Josep Giner (2013). 

13 Ibidem, p. 46.  
14 Giner (2013). 
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que tots dos autors han pretés explicar per altres mitjans.15  

Potser, l'obra que històricament ha dedicat més atenció al mur en qüestió ha estat la de Badia i 

Homs, qui, descrivint aquest mur rectilini per primera vegada, diu que constitueix: una de les 

singularitats més interessants d'entre les moltes que presenta aquest absis.16 Aquest autor 

comparteix amb aquest article la crítica a la resta d'estudiosos pel que fa a l'oblit del mur, ja que diu: 

 

 El mur recte i sobresortint al fons del semicercle exterior de l'absis de Sant Pere de Rodes, ha estat 

 objecte de diverses i contraposades suposicions, tot intentant explicar la seva presència. Tanmateix, 

 ha estat també ignorat o negligit per part d'importants investigadors que s'han ocupat del monument 

 empordanès.17 

 

Excepcionalment, doncs, Badia i Homs dedica uns quants paràgrafs a descriure el mur, i, també, a 

reflexionar sobre la seva possible cronologia i funció. Seguint el seu mateix esquema, als següents 

apartats d'aquest article es pretendrà aclarir aquestes qüestions. Al fer-ho, però, com es veurà a 

continuació, hom es veurà obligat a criticar algunes de les tesis que aquest mateix autor va defensar 

sobre aquesta la paret. 

 

      3. Cronologia 

 

 És prou coneguda la diversitat d'opinions que hi ha sobre la datació de l'església de Sant 

Pere de Roda. Alguns, com el mateix Badia i Homs, varen defensar en el passat que abans de l'any 

1022 – moment de consagració del temple – l'obra ja hauria estat acabada; d'altres, en canvi, com 

Lorés, asseguren que forçosament ha de ser una obra posterior a la data esmentada.18 Tanmateix, 

aquí, l'afany d'establir una cronologia exacte sobre el mur rectilini no pretén ser el tema de debat. 

Allò que interessa en aquesta discussió és aclarir si el mur, atès que es troba totalment inserit en 

l'espai arquitectònic de l'absis, és anterior o posterior a la construcció del propi absis, 

independentment de l'any en què aquest s'hagués pogut construir. És a dir: allò que aquí es vol 

determinar és si el mur va existir mai de forma exempta (i per tant aliena a l'absis) o bé si sempre ha 

constituït un element més del semicercle. Resoldre aquesta qüestió equivaldria a saber si el mur és 

anterior o posterior a l'absis, que, al seu torn, repercutiria sobre la funció que hom li hauria 

d'atribuir.  

                                                
15 Lorés (2002), p. 46 i ss.; Giner (2013), apartat VII.  
16 Badia i Homs (1981), p. 87.  
17 Ibídem.  
18 Lorés (2002), p. 41 i ss.  
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Per a dur a terme aquesta tasca un solament es pot atenir als elements arquitectònics que han estat 

descrits al primer apartat, donat que, malauradament, no es coneix cap documentació que refereixi a 

la construcció del temple directament. Badia i Homs, en aquesta línia, es fixa en el l'aparell del mur, 

i diu el següent: 

 

No hi ha cap diferència apreciable entre l'aparell de la part corbada de l'absis i el del cos recte que 

 destaca al seu extrem de llevant; ambdós són idèntics. Les dues cantonades de la part recta són de 

 carreus grans de granit, ben tallats; quelcom més voluminosos a la meitat inferior del mur. No 

 presenten tampoc cap diferència amb les pedres angulars d'altres punts de l'edifici. El mateix es pot 

dir de l'única finestra ben conservada de les dues que s'obrien en aquest segment carrat [es refereix a 

 l'obertura de la girola inferior]: té les mateixes característiques pròpies d'altres obertures del mateix 

 tipus que podem veure en diversos indrets de l'església.19  

 

Segons l'autor, tres són els indicis que evidencien que l'aparell de l'absis és idèntic al del mur carrat, 

i per tant, seguint el raonament anterior, que són elements que no servirien per determinar una 

major antiguitat de la peça: (a) el material utilitzat en ambdós; (b) el treball de les seves pedres; i (c) 

la semblança en el treball arquitectònic de la finestra de la girola inferior inserida al mur i les de la 

resta del temple.  

Pel que fa a la primera característica, certament l'autor té raó: tan al mur com a l'absis els materials 

utilitzats són igualment la granodiorita i l'esquist. Tanmateix, aquest no pot ser un bon argument a 

favor d'una coetània construcció d'ambdós elements, atès que a la majoria del monestir hi 

predomina l'ús d'aquests materials, fins i tot a aquelles construccions que els estudiosos consideren 

clarament posteriors a l'església, com ara les del claustre superior o les de la Galilea (ambdues del 

segle XII).20 Pel que fa a la segona raó de Badia i Homs, un es topa amb un problema similar a 

l'anterior: l'opus spicatum es troba també per tot el recinte monàstic, fins i tot en murs àmpliament 

considerats anteriors com els dels fonaments del claustre inferior.21 Fins i tot hi hauria una altra 

consideració que no quadre respecte l'espiga: i és que, com  s'ha dit a la descripció dels elements, 

l'opus spicatum del mur i de l'absis són lleugerament diferents. Mentre que en el primer les fileres 

hi són entre bandes horitzontals, a l'absis, contràriament, no hi ha restricció de cap mena. (Foto 1 i 

4) Finalment, pel que fa a les semblances entre finestres del temple, l'autor no especifica en quins 

casos està pensant. Amb bona fe, hom podria creure que es refereix a les finestres obertes a la cara 

sud del temple, és a dir, a una de les naus laterals, ja que la resta de finestres del temple o bé són de 

                                                
19 Badia i Homs, p.87.  
20 Lorés (2002), p. 93-94; p. 120 i ss.  
21 Puig i Mataró (2012), p. 32. 
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dimensions molt superior a la del mur (com ara la de l'arc triomfal o la de sobre la portalada del 

Mestre de Cabestany) o bé segueixen un model constructiu diferent (com ara les de l'absidiola de 

Sant Pau o la de Sant Andreu). Però inclús fent aquesta concessió la comparació no sembla massa 

encertada, perquè comparant la morfologia d'unes i altra no coincideixen.(Foto 10) 

És possible que Badia i Homs el que pretengués dir és que dues construccions que hom troba 

superposades en un mateix espai – com és el cas – i que no mostren diferencies ni de materials, ni 

d'aparell, és estrany deduir-ne una cronologia diferenciada per a cada una. I és segurament per 

aquesta raó que  l'autor afirma que: Pensem, doncs, que el curiós cos rectilini fou projectat, ja des 

de bon principi, dins el pla de l'actual absis.22 El cas és, però, que mur i absis no comparteixen 

carreu ni aparell. Per molt sorprenent que això sigui, en efecte, el cert és que les observacions de 

Badia i Homs  no  es corresponen amb la realitat,  ja que en la descripció inicial que aquest article 

ha fet del mur s'ha deixat ben palès que es detectaven diferencies evidents, com ara el fet que 

l'espiga apareixia solament en fileres aïllades i entre bandes horitzontals. Així doncs, malgrat que 

les reflexions de l'autor són encertades en molts aspectes, el cert és que la seva no és una bona 

descripció de l'element que aquí es comenta, com qualsevol que pogués accedir a l'espai absidial 

podria comprovar pel seu propi compte.23 

Contràriament al que pensava Badia i Homs, doncs, hi ha una diferència prou rellevant entre 

aparells com per induir a pensar que mur i absis poden ser d'èpoques diferents, malgrat que això no 

en sigui, ni de bon tros, una prova suficient. Ara bé: segons el propi autor: no ho creiem aixi 

solament per la coincidència del tipus d'aparell i altres elements arquitectònics d'aquest mur carrat 

amb la part restant del temple. Podem afegir-hi altres raons de pes.24 Es a dir, hi ha més raons, 

segons l'autor, per creure que la paret és coetània a la construcció de l'absis. En unes pàgines 

posteriors a les citades més amunt, doncs, Badia i Homs introdueix una última aportació, que és: 

 

 Hem de precisar que aquest tipus d'absis no és únic – com s'ha suposat a voltes – en l'arquitectura alt-

 medieval. En coneixem un altre exemple pirinenc de planta gairebé idèntica, a l'església de Saint 

 Jean de Vignes, a Saint Plancard (Alta Garona), prop de Bordeus, construcció també del segle X.25  
 

L'exemple romànic en qüestió de què parla l'autor – l'església de Saint Jean del poble de Saint 

Plancard –  també té inserit al seu absis una paret carrada que, a primer cop d'ull, mostra similituds 

                                                
22 Badia i Homs (1981), p. 87.  
23 Es recorda al lector que, a data d'avui, encara no és possible aquest accés, perquè l'espai resta tancat al públic. 

Aquesta pot ser una de les causes que hagin propiciat a que la mala descripció que aquí es denuncia passés 
inadvertida.  

24 Ibídem.  
25 Ibídem, p. 104.  
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amb la que aquí s'està estudiant. (Foto 9) Si, com pretén Badia i Homs, ambdues parets 

comparteixen una mateixa morfologia, atesa la seva idèntica ubicació en el temple, hom hauria 

trobat un referent on atenir la defensa d'una funció solament arquitectònica del mur, i, per tant, molt 

plausiblement, una prova de la seva coetània construcció amb l'absis (que l'autor situa, juntament 

amb Saint Jean, al segle X)26. Però malgrat tot, hi ha grans diferències entre el cas de Roda i el de 

Plancard. En primer lloc, l'absis del temple francès no és semicircular, sinó poligonal, fet que dóna 

més coherència a un mur sobresortint com a una més de les cares de l'absis i que, és clar, a Sant 

Pere de Roda no és possible. El que a Saint Jean és un element integrat amb la resta de l'arquitectura 

a Sant Pere és un objecte que violenta la naturalesa de l'hemicicle traçat per la capçalera. En segon 

lloc, cal prestar atenció també en el fet que el mur de Plancard arriba fins al teulat del temple, cosa 

que no fa a Roda, on el mur acaba amb un tancat a dos aigües. En aquest aspecte també dóna més la 

impressió que el model de l'Alta Garona està harmonitzat amb el projecte inicial del temple, i 

executat a la perfecció, ocupant tot l'espai absidial; impressió que no dóna pas el mur empordanès, 

que a partir dels 10m  abandonaria la seva tasca arquitectònica tot i quedar encara 4m metres fins al 

teulat. En tercer lloc, aquesta mateixa sensació de poca rigorositat la dóna Roda en el fet que la 

pròpia paret estigui desviada 20º respecte l'eix de l'absis, per contrast amb Saint Jean on està 

clarament centrada. Finalment, hi ha encara una altra diferència rellevant, que és el fet que a 

Plancard solament hi ha una finestra en el mur carrat, i no dues obertures – una de gran i una petita 

– com en el cas de Sant Pere. Atenent-se a aquestes diferències, doncs, no sembla pas que els dos 

casos siguin anàlegs. I, per aquesta raó, no sembla pas assenyat extreure conclusions sobre la paret 

de Sant Pere de Roda en base a la de Saint Jean, per no mencionar les enormes diferències 

històriques entre els cenobis i  els territoris on s'ubiquen. 

Una última consideració a tenir en compte en aquest context de discussió és també la següent. En 

els últims anys, entre els estudis del monestir és comuna la idea de l'existència d'un edifici 

tardoantic les estructures del qual s'haurien inspeccionat a les excavacions del 95.27 Més amunt s'ha 

constatat l'existència d'una paret que quasi s'entrega sobre el carreu cantoner sud de la paret carrada, 

quedant-ne a pocs centímetres. Prou a prop, un tindria ganes de dir, com per arribar a pensar que hi 

ha alguna relació entre ambdues. Lorés, però – que s'ocupa d'aquesta paret però curiosament no de 

la de l'absis – la considera anterior a la resta de tot el cos monacal.28 L'autora, igual com ho fan 

Puig i Mataró,29  relaciona el parament de dimensions considerables que aquest mur té a la part 

inferior amb la construcció d'època romana, la qual, segons els estudis recents, seria una part visible 

                                                
26 Ibídem.  
27 Puig i Mataró (2012), p. 34.  
28 Lorés (2002), p. 19-20.  
29 Puig i Mataró (2012), p. 34.  
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d'aquesta última. (Foto 3)  Lorés arriba a afirmar, basant-se en els resultats arqueològics, que: 

 

 Els materials trobats en els dos estrats inferiors que recolzaven sobre la part inferior del mur s'han 

 datat en el segle VI, la qual cosa informa que la cronologia de l'edifici ha de ser contemporània o 

 anterior i, per tant, tardoromana.30 

 

Si la hipòtesi de les autores anteriors fos encertada, doncs, la paret rectilínia de l'absis seria 

posterior a aquesta altra d'època tardoantiga, igual que tota la resta d'estructures visibles que hi ha al 

seu voltant. Tanmateix, les consideracions de Lorés i Puig i Mataró obvien l'aspecte arquitectònic de 

l'element – la superposició del mur en qüestió sobre l'absis –, que és incongruent amb les seves 

consideracions. Disposat en perpendicular, la preexistència d'aquest mur hauria impossibilitat la 

construcció de l'absis actual, almenys pel que fa a la seva banda sud i concretament la paret plana, 

com es pot observar clarament inclús des de fora del pati. (Foto 11, 12, 13 i 14) És molt improbable, 

en efecte, que la paret carrada i l'absis fossin construïts fent lliscar les pedres per darrera d'aquesta 

altra, atesa la dificultat de l'obra. En canvi, resulta molt més plausible la idea d'una construcció a 

posteriori de la paret en qüestió respecte aquella part l'absis i, en concret, de la paret carrada. 

Finalment, hi ha un altre element del mur carrat del monestir de Roda que també pot proporcionar 

l'evidència requerida per a establir-ne una cronologia relativa. Es tracta de la coberta a dos aigües 

que hi ha al capdamunt de la paret en qüestió. L'existència d'aquesta, certament, no s'ha de 

menystenir, i és que el sol fet de dotar a la construcció amb aquest element podria significar que en 

altre temps la coberta hauria de veure's exposada a fenòmens meteorològics i, per tant, que hauria 

hagut d'estar exempta de l'absis actual. L'única manera en què això hagués estat possible seria, però, 

atesa la superposició dels elements, que el mur precedís a la construcció de l'absis; o altrament dit: 

que en algun moment la paret rectilínia hagués tingut una funció aliena a la d'integrant de l'espai 

absidial.  

Pensar el contrari, és a dir, que el mur és coetani a  l'absis, o inclús posterior a aquest, si hom té en 

compte el teulat a dos aigües que s'hi observa, no tindria sentit. En primer lloc, perquè, com s'ha dit, 

un teulat a dos aigües en l'estat actual d'integració del mur al semicercle de l'absis seria inútil a part 

d'innecessari. Pensi's que el mur solament sobresurt 25cm; la quantitat d'aigua que podria acumular  

un espai tant reduït en cas d'ésser horitzontal seria ínfim i inofensiu, tenint en compte, a més, que la 

paret en qüestió no suporta cap força que li sigui suficientment fràgil com per veure's alterada pels 

pocs centilitres acumulables en aquest espai. Però en segon lloc, recordi's també que el tram que 

sobresurt de la teulada és asimètric en cada cas; el tram inclinat orientat al nord sobresurt molt més 
                                                
30 Ibídem, p. 20.  
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que l'orientat a sud. (Foto 9 i 12) Com ja s'ha dit, això es deu a la desviació de 20º del mur respecte 

l'eix central de l'absis. El més interessant és reflexionar, doncs, en quina funció podria haver tingut 

un teulat a dos aigües asimètricament construït en un espai tant reduït, tan si s'hagués construït el 

teulat coetàniament a l'absis com posteriorment. I és evident que, de funció, no en podria tenir cap. 

El fet que avui encara es vegi un teulat a dos aigües integrat, o millor dit, engolit per l'absis major 

de l'església, demostra, doncs, que en algun moment anterior a la construcció del temple la paret, i 

el seu teulat, tenien una distància major; suficientment gran com per veure's la necessitat de 

construir un teulat a dos aigües, que, amb la construcció de l'absis a posteriori, es perdria, de la 

mateixa manera que la resta de l'edifici a què devien pertànyer. Per tant, la paret rectilínia de l'absis 

de Sant Pere de Roda, segons aquests raonaments, ha de ser cronològicament anterior a aquest.  

 

      4. Funció 

 

 L'última pregunta que queda per fer és la següent: si el mur actual són les restes d'un edifici 

anterior a l'absis, quina funció tenia aquest edifici preexistent a l'església? 

Badia i Homs, quan encara considera la possibilitat – que immediatament descartarà – que el mur 

carrat sigui anterior a l'absis fa una agosarada hipòtesi respecte a la seva funció: 

 

 La qüestió radica – diu –, essencialment, en aclarir si aquest mur rectilini és un element coetani de 

 l'absis major i a la basílica actual o bé si es tracta d'un vestigi de la capçalera del temple anterior que 

 hauria, estranyament, perdurat.31 

 

No aclareix, l'autor, quins indicis té per pensar que, suposant que el mur fos anterior, es tractés d'una 

capçalera. I no només això: sinó de la capçalera d'un antic temple. Com ja s'ha dit, no és que l'autor 

pensés que la paret fos les restes d'un temple; de fet, ell considera que és coetani a l'absis i que, per 

tant, la seva funció més aviat: 

 

 [...] fos la de facilitar la construcció del petit santuari de la cripta i de la fornícula situat al fons del 

 deambulatori inferior, puix que ambdós espais són imbuïts dins el gruix del mur, precisament en 

 aquest segment rectilini.32  

 

Tanmateix, continua essent sorprenent l'afirmació de Badia i Homs. Gràcies a l'apartat anterior, hom 

                                                
31 Badia i Homs (1981), p. 87.  
32 Ibídem, p. 104.  
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sap que probablement abans de la construcció de l'absis hi havia un altre edifici a l'indret on hi ha 

avui l'església; i hom sap, també, que en cas que aquest edifici existís hauria hagut de ser prou gran 

i prou exposat als fenòmens meteorològics com per necessitar un teulat a dos aigües. Més que això: 

hom pot determinar almenys una alçada aproximada de l'edifici atenent-se a la de la paret actual, 

que, com s'ha dit, és de gairebé 10m.  

Si es tractés d'un mur d'un edifici anterior a l'església, hom pot preguntar-se també per la seva 

forma. Si projectéssim la injustificada hipòtesi de Badia i Homs, es podria pensar que en efecte 

aquest mur podria ser un dels costats d'una església, raó per la qual – atesa la tipologia 

arquitectònica de temples de l'època aproximada en què un es situa – s'hauria d'allargar la teulada a 

dos aigües vers l'oest, traçant, d'aquesta manera, alguna mena de nau de mesures que ens són 

desconegudes. Cal remarcar que, si fos així, aquesta estaria més exactament orientada a l'est-oest 

que l'actual església, que, totalment desviada, manté una diferència de 20º respecte els punts 

cardinals i la paret carrada. 

Però hi ha alguna evidència que pugui justificar aquesta hipòtesi? En primer lloc, quan s'ha descrit 

la paret s'ha fet notar la presència d'unes marques verticals a la part inferior de la mateixa. (Foto 7) 

Sense més justificació que la vista, hom podria pensar que es tracten de la silueta d'uns esglaons que 

portaven aproximadament fins a l'altura on hi ha l'obertura de la cripta, que és on cessen les 

marques verticals. És concebible que allà hi hagués alguna mena d'entrada que conduís a l'interior 

de l'edifici antic, fet que quadraria també amb les estranyes teules d'esquist que sobresurten just a 

sobre l'obertura en qüestió: com si d'una mena de porxo es tractés. (Foto 6) Si s'entén, doncs, 

aquesta obertura com una entrada, i la finestra de d'alt com la finestra que li correspon, la paret 

plana apareix nítidament com una façana, i no com una capçalera.  

Finalment, en segon lloc, no s'ha d'oblidar tampoc la ubicació del mur. Si hom imagina el terreny on 

avui hi ha la capçalera del temple abans de la construcció de la basílica actual, si hi hagués hagut 

alguna mena d'ús del indret en èpoques anteriors – com sembla que les consideracions aquí fetes 

ens duen a pensar – hi podrien haver quedat restes arqueològiques. I certament, malgrat que de 

l'espai immediatament a tocar de la paret no se’n coneix cap memòria d’excavació – és a dir, en el 

pati de la (Foto 1) – en canvi sí se’n tenen dades dels espais que la delimiten: i amb resultats 

positius.  Lorés parla de les restes de l'antic cenobi del segle VIII-IX situades sota el claustre 

inferior i sota el palau de l'Abat, ambdós ben a prop de l'absis.33 I en un article dedicat 

exclusivament a aquesta qüestió, Anna-Maria Puig i Montserrat Mataró asseguren que les 

estructures d'aquests dos indrets – que elles daten de “com a molt aviat” el segle IX – 34 havien 

                                                
33 Lorés (2002), p. 26-27.  
34 Puig i Mataró (2012), p. 34.  
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d'estar connectades; i diuen: 

 

 Els murs, que deixaven un estret corredor entre si, se situaren sobre el pendent natural del lloc, a la 

 part més baixa, traçats en sentit nord-sud (...). No fou possible determinar el límit nord, tot i que no 

 descartem que tinguessin alguna connexió amb els murs trobats sota el palau de l'abat.35 

 

El punt de connexió entre aquestes restes de les campanyes del 92-93 és, doncs, l'espai absidial, el 

lloc on, segons els raonaments d'aquest estudi porten a creure, hi hagué alguna mena d'edifici 

anterior a l'església actual. Com és natural, les autores citades més amunt no tenen en compte la 

paret que s'ha comentat aquí com a element de l'època; però l'únic que aquí es vol fer palès  és que, 

en cas que s'hagués de dir que hi hagué un edifici anterior, l'entorn immediat, almenys 

arqueològicament, hi acompanya.  

 

      5. Conclusió 

 

 En resum, hi ha raons per creure que la paret carrada que hom pot trobar avui adossada a 

l'absis central de l'església de Sant Pere de Roda sigui les restes d'un edifici anterior a la construcció 

de l'absis. El mur que quasi es recolza sobre aquesta paret carrada, com s'ha mostrat,  també seria 

posterior a aquesta.  

En concret,  la paret carrada seria les restes d'una façana amb el seu teulat a dos aigües i la seva 

entrada. Així doncs, si això fos cert, en el moment de la construcció de l'absis actual s'haurien 

aprofitat les estructures anteriors d'aquest edifici i deixat al descobert solament els elements que 

avui són visibles i integrats a l'obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
35 Ibídem, p. 32.  
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Foto 1- Absis central amb la paret carrada, la que quasi s’hi entrega i part del petit pati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 2- Absidiola Nord, Palau de l’Abat i part del petit pati 
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Foto 3- A la dreta paret plana inclosa a l’ absis i a l’ esquerra paret que quasi s’hi recolza amb 
l’obertura que comunica amb els claustres  
 
 

 
Foto 4- A la part inferior, l’obertura que dóna a la cripta amb les restes de teuladet. A la part 
superior, les dues obertures que no comparteixen eix i l’aparell del mur en opus spicatum entre 
bandes horitzontals 
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Foto 5- Des de dins de l’església veiem a baix una obertura que mira a l’Est i les dues superiors 
desviades 20º més al Nord 
 

 
 
 
Foto 6- Obertura tapiada que dóna a la cripta amb les restes de teuladet 
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Foto 7- A la dreta de la banderola línia vertical a la pedra que podria marcar unes escales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 8- A la part superior de la paret plana es veu la resta del teulat a dues aigües i a dalt, desviada 
20º al Nord, la finestra bigeminada 
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Foto 9- A la part superior de la paret plana es veu la resta del teulat a dues aigües 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 10- Absis i absidiola Nord on es veuen diverses finestres 
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Foto 11- Des del petit pati, a la dreta, la paret plana de l’absis. A l’esquerra, la que quasi se li 
entrega, que hauria dificultat la construcció de la paret plana si fos anterior 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 12- Vistes en detall des del claustre inferior. A l’esquerra, l’absis amb la paret plana. A la dreta, 
la que quasi hi toca, on es veu que la primera queda darrera la segona 
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Foto13- A l’esquerra, l’absis amb la paret plana. A la dreta, la que quasi hi toca, vistes des del 
claustre inferior 
 
 
 

 
 
Foto 14- Com 13, amb més detall 
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