
Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei de Patrimoni Arquitectònic 

 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 16 27 40 
Fax 933 16 27 41 

 
Projecte de restauració de cobertes  
de l’ala de llevant, consolidació de 
murs de l’entorn i millora del conjunt 
del monestir de Sant Pere de Casserres  
Les Masies de Roda  (Osona) 

 
 
Memòria 
Reportatge Fotogràfic 
Pressupost 
Programa d’obra 
 
 
 
 
Elsa Ibar Torras 
Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
  
Arquitecte:  Santiago Bandrés Gracia  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
30 d’abril de 2012 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

 
ÍNDEX 

 
I.  MEMÒRIA 
            I.1.  Dades generals 
                       I.1.1.  Objectiu 
                       I.1.2.  Situació 
                       I.1.3.  Protecció existent 
                       I.1.4.  Legislació vigent 
                       I.1.5.  Propietat 
                       I.1.6.  Encàrrec 
                       I.1.7.  Àmbit 
                       I.1.8.  Superfície d’actuació 
                       I.1.9.  Justificació d’obra completa 
                       I.1.10.  Termini d’execució 
                       I.1.11.  Classificació del contractista 
                       I.1.12.  Pressupost  
            I.2.  Memòria històrico-arquitectònica 
                       I.2.1.  Sant Pere de Casserres 
                       I.2.2.  Les restauracions del monestir 
                                      I.2.2.1.  Cronologia de les obres de restauració del monestir 
                                      I.2.2.2.  Les restauracions anteriors a 1952 
                                      I.2.2.3.  Les restauracions dels anys 1952 a 1962 
                                      I.2.2.4.  Les restauracions dels anys 1993 a 1998 
                                      I.2.2.5.  La restauració de l’any 2005 
                                      I.2.2.6.  Les obres de rehabilitació previstes al 2012 
                                      I.2.2.7.  Les intervencions arqueològiques 
                       I.2.3.  Bibliografia 
            I.3.  Estat actual 
                       I.3.1.  Antecedents 
                       I.3.2.  Anàlisis i consideracions 
                       I.3.3.  Conclusions        
            I.4.  Justificació del projecte 
            I.5.  Definició de la proposta 
                       I.5.1. Restauració de les cobertes de l’ala de llevant 
                       I.5.2. Consolidació dels murs de l’entorn 
                       I.5.3. Consolidació dels murs de les restes de l’antic  forn 
                       I.5.4. Tractament cromàtic de les lloses noves de la teulada de l’església 
            I.6.  Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació 
            I.7.  Informe arqueològic 
 
II.     REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
            II.1. Vistes fotogràfiques generals de les darreres restauracions 
            II.2. Reportatge fotogràfic de l’estat de les voltes i cobertes de l’església en  
                   l’any 2003 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

            II.3. Reportatge fotogràfic de les obres de restauració de les voltes i cobertes  
                   de l’església fetes l’any 2005 
            II.4. Reportatge fotogràfic de les obres de reparació de les cobertes del claustre  
                   fetes l’any 2005 
            II.5. Reportatge fotogràfic de l’estat actual de les cobertes del campanar i de  
                   l’església 
            II.6. Reportatge fotogràfic de l’estat actual de les cobertes de l’ala de llevant 
            II.7. Reportatge fotogràfic de l’estat actual dels murs de l’entorn 
            II.8. Reportatge fotogràfic de l’estat actual dels murs de les restes de l’antic forn 
 
III.    PRESSUPOST 

     III.1.  Amidaments 
     III.2.  Justificació de preus 
     III.3.  Quadre de preus 1 
     III.4.  Quadre de preus 2 
     III.5.  Pressupost: aplicació de preus 
     III.6.  Resum del Pressupost 

 
IV.    PROGRAMA D’OBRA  
 
V.     PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
           V.1.  Plec de condicions tècniques generals 
           V.2.  Plec de condicions tècniques particulars 
       
VI.    PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
           VI.1.  Fitxes 
           VI.2.  Pressupost 
 
VII.    MEMÒRIA  DE RESIDUS 
 
VIII.   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
            VIII.1.  Memòria 
            VIII.2.  Plec de condicions generals 
            VIII.3.  Plec de condicions particulars 
            VIII.4.  Pressupost 
            VIII.5.  Amidaments 
            VIII.6.  Justificació de preus 
            VIII.7.  Quadre de preus 1 
            VIII.8.  Quadre de preus 2 
            VIII.9.  Pressupost: aplicació de preus 
            VIII.10.  Gràfics 
 
IX.    PLÀNOLS 
            00.  Emplaçament i situació. 
            01.  Estat actual. Planta general. 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

          02.  Estat actual. Planta cobertes. 
          03.  Estat actual. Secció longitudinal. Secció transversal. 
          04.  Estat actual. Alçat sud. Alçat est.     
          05.  Proposta. Planta general. 
          06.  Proposta. Planta coberta. 
          07.  Proposta. Secció longitudinal. Secció transversal. 
          08.  Proposta. Alçat Sud. Alçat est. 
          09.  Proposta. Secció constructiva i detalls.  
          10.  Proposta. Tanques i bastides. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

 MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

I.1.  DADES GENERALS  
 
 
I.1.1.  OBJECTIU   
 
L’objectiu d’aquest document és definir els treballs necessaris per restaurar les 
cobertes de l’edifici de l’ala de llevant, consolidar les restes de l’antic forn i diversos 
murs de l’entorn exterior, i millorar la imatge visual de les teulades del conjunt 
arquitectònic del monestir de Sant Pere de Casserres.  
 
 
I.1.2.  SITUACIÓ 
 
L’antic monestir benedictí de Sant Pere de Casserres es troba situat dins del terme 
municipal de les Masies de Roda, a la comarca d’Osona, a la zona de contacte entre 
les Guilleries i la Plana de Vic, a l’extrem d’una llarga península envoltada per un 
meandre del riu Ter, ara ocupat pel pantà de Sau. És accessible des del Parador de 
turisme de Vic, dit també de Sau. 
 
 
I.1.3.  PROTECCIÓ EXISTENT 
 
El monestir de Sant Pere de Casserres és Monument Històrico-Artístic  
(D. 3-6-1931/Gas. 4-6-1931) des de l’any 1931. 
 
 
I.1.4.  LEGISLACIÓ VIGENT 
 
Tant el monument com el seu entorn estan sotmesos a diferents legislacions que 
poden agrupar-se en dues parts: de caràcter urbanístic i de protecció del patrimoni 
cultural. 
 
• Legislació urbanística: 
 

- Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de les Masies de Roda, 
aprovades l’any 1985 per la Comissió d’Urbanisme. 

 
• Legislació de protecció del patrimoni cultural: 
 

- Declaració del monestir de Sant Pere de Casserres com a Monument Històric 
Artístic segons Decret de 3 de juny de 1931 (Gaseta, 4 de juny de 1931) 

 
- Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807,   

d’11 d’octubre de 1993) 
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I.1.5.  PROPIETAT  
 
El monument és propietat del Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
I.1.6.  ENCÀRREC 
 
L’encàrrec, per a la redacció del Projecte Bàsic i d’Execució de restauració de les 
cobertes de la sala capitular i dormitori del monestir de Sant Pere de Casserres, ha 
estat fet pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i és redactat per 
l’arquitecte Santiago Bandrés i Gracia, com a funcionari adscrit al servei esmentat. 
 
 
I.1.7.  ÀMBIT 
 
L’àmbit delimitat pels treballs previstos en aquest projecte comprèn totes les cobertes 
de l’edifici o ala de llevant del monestir de Sant Pere de Casserres, antigament ocupat 
per l’scriptorium, la sala capitular i el dormitori dels monjos. També comprèn la  
consolidació dels murs de contenció situats a la banda de llevant, al costat dels absis i 
de la capçalera de l’església, i, a més, la consolidació de tres murs situats en les 
restes de l’antic forn. Un altre treball, també previst en aquest projecte, serà el 
tractament cromàtic de les lloses noves de la teulada de l’església, per tal de millorar, 
en relació amb les lloses antigues originals dels absis i del presbiteri, la imatge visual 
del conjunt arquitectònic del monestir de Sant Pere de Casserres. 
 
 
I.1.8.  SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ 
 
Superfície d’actuació per restaurar la coberta de l’ala de llevant ........................ 233 m2 
Superfície d’actuació per consolidar murs de pedra de l’entorn..........................    42 m2 
Superfície d’actuació per consolidar murs de les restes de l’antic forn................  13  m2 
Superfície d’actuació per al tractament cromàtic de la coberta de l’església......  467 m2 
                                                                                                                             ---------- 
Superfície total d’actuació.................................................................................... 755 m2 
 
I.1.9.  JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
El present projecte es refereix a una obra completa d’acord amb allò que estableixen 
els articles 86.1, 86.2 i 109.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) i a l’article 125, en tot allò que no 
s’oposi a la Llei 30/2007, del Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 
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I.1.10.  TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució és de tres mesos, comptadors des de l’endemà de la signatura 
de l’Acta de Replanteig. 
 
 
I.1.11.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic preveu l’exigència de 
classificació empresarial només en el cas que calgui contractar l’execució d’obres 
d’import igual o superior a 350.000 euros. L’import del pressupost de contracta de les 
obres previstes en aquest projecte és inferior a 350.000 euros. Tot i això serà 
necessària l’acreditació provada i documentada en el camp de la restauració. No serà 
necessària aquesta documentació si el contractista té la classificació K7c.   
 
 
I.1.12.  PRESSUPOST 
 
El pressupost total de contracta puja la quantitat de CENT VINT-I-SET MIL TRES-
CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (127.364,80 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago Bandrés i Gracia 
Arquitecte del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2012 
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I.2.1.  SANT PERE DE CASSERRES (*)

(*) Com a exposició de les dades històriques, de descripció i valoració històrica de
l’arquitectura del monument, s’adjunten els articles publicats per Antoni Pladevall, Joan
Albert Adell i altres autors, en el volum II de l’obra Catalunya Romànica, que va ser
editada l’any 1984 per l’Enciclopèdia Catalana.



SANT PERE DE CASSERRES

(Catalunya Románica. Volum II. Osona I, pàg. 354-391)



SANT PERE DE CASSERRES

(Catalunya Románica. Volum II. Osona I, pàg. 354-391)
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Dibuix de Sant Pere de Casserres realitzat per Josep M. Pericas a principis del segle
XX. (Foto: Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Fons Documental. Diputació de
Barcelona)
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I.2.2.1.  CRONOLOGIA DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL MONESTIR 
 
 
1277. A la visita que hi fan dos delegats de Cluny, ja consta que s’havia iniciat la  

decadència i que només hi havia set monjos. 
 

1310. Continua l’estat d’abandonament i només hi ha sis monjos. 
 
1410. Projecte de restauració i visita detallada al monestir per dos mestres de cases  

de Vic. 
 

1427. Cau la volta de la nau de tramuntana en els terratrèmols generals de Catalunya. 
 
1460. Darrera visita coneguda dels visitadors de Cluny. El monestir es troba molt  

deixat i només hi viu el prior i un novici. 
 

1511. El prior comandatari Guillem Caçador mana fer algunes obres de consolidació. 
 
1895. El bisbe Josep Morgades visita el monestir i fa fer algunes neteges a l’església  

del priorat. 
 

1934. Es crea el Patronat de Sant Pere de Casserres amb una Junta d’Honor 
presidida pel bisbe de Vic i una Junta Executiva presidida per Ramon de 
Vilanova, comte de Vilanova, Es preveu una futura restauració que dirigirà 
l’esmentat comte de Vilanova i l’arquitecte Josep M. Pericas. L’anomenada 
Guerra Civil  (1936-1939) interromprà les previsions i iniciatives per restaurar el 
monument. 
 

1952-1962. L’arquitecte Camil Pallàs, marit de la propietària de Casserres, inicia  
          obres de restauració, amb les quals es cobreix la nau de migdia del claustre i la        
          nau de l’església enderrocada el 1427 i es fan obres de neteja i consolidació. Es  
          descobreixen i recuperen fragments de pintura romànica i gòtica. 
 
1981. La Generalitat de Catalunya inicia gestions per adquirir el monestir de  

Casserres, que es paralitzen per manca pressupostària, però que hi ha intenció 
de continuar. 
 

1991. Es formalitza, mitjançant escriptura pública, la compra del monestir de 
Casserres, a favor del Consell Comarcal d’Osona. 
 

1993. El Servei del Patrimoni Arquitectònic, del Departament de Cultura de la  
Generalitat de Catalunya, encarrega a l’arquitecte Joan Albert Adell i Gisbert la 
redacció del projecte de restauració del monestir de Sant Pere de Casserres. 
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1994-1997. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya adjudica, per 
           una banda, les obres de restauració del monestir, amés de les corresponents a  
           la construcció d’un edifici de serveis; el Consell Comarcal d’Osona adjudica, per 
           l’altra, les obres de construcció del centre d’acollida. L’arquitecte Joan Albert 
           Adell, autor del projecte, i l’arquitecte tècnic Joan Antoni Rodón dirigeixen totes  
           les obres. Els treballs de rehabilitació del conjunt monàstic mantenen  
           l’estructura original, la distribució i el volum de l’edifici. Es recupera la coberta 
           original de lloses, que data del segle XI. Es reconstrueix el claustre, amb les  
           bases originals i la reproducció de les columnes i alguns capitells conservats al  
           Museu Episcopal de Vic, i incloent-hi també els cinc capitells localitzats en el 
           decurs de les excavacions arqueològiques; els arcs de mig punt es realitzen  
           amb estuc de color gris, i la coberta de la galeria del claustre es fa amb embigat  
           de fusta. Pel que fa al camí d’accés, s’arranja per tal de fer possible d’arribar-hi  
           amb cotxe, i s’habilita una zona d’aparcament.     

 
1998. S’inauguren oficialment les obres de restauració arquitectònica de l’antic 

monestir i del seu entorn. 
 

2003.  El Servei del Patrimoni Arquitectònic, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, encarrega a l’arquitecte  Santiago Bandrés Gracia, 
com a tècnic i funcionari adscrit al dit servei, la redacció del projecte de 
restauració de les voltes i de les cobertes de l’església del monestir de Sant 
Pere de Casserres, per tal d’impermeabilitzar les teulades i solucionar diverses 
patologies aparegudes des de l’any 1998, per causa de filtracions d’aigües. 

 
2004-2005. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya adjudica a 

l’empresa Construccions Guardiola les obres de restauració de les voltes i de 
les cobertes de l’església del monestir de Sant Pere de Casserres. L’arquitecte 
Santiago Bandrés Gracia, autor del projecte, i l’arquitecte tècnic Josep Lluís 
Reventós Puigjaner dirigeixen les obres, que comencen el 21 de desembre de 
2004. Es  restitueix la volta ensorrada l’any 1427, per equilibrar les empentes 
de la volta central. Es restableix la continuïtat de les voltes en les zones on 
estan fissurades. S’aixequen les cobertes per generar-ne unes de noves que 
funcionin –un cop impermeabilitzades- adequadament,  amb la col·locació 
posterior de les lloses de pedra originals que es poden reaprofitar. Es refan les 
cobertes del presbiteri i dels tres absis amb pedra original del segle XI 
reaprofitada, la resta de les cobertes de l’església es refà amb lloses de pedra 
de Sant Vicenç. Coincidint amb aquestes obres, l’empresa Constructora d’Aro 
també substitueix al claustre, sota la direcció de l’arquitecte Joan Albert Adell i 
l’arquitecte tècnic Joan Antoni Rodón, les teulades de rajola ceràmica de Sant 
Genís per unes noves cobertes de teula àrab envellida, per tal de resoldre-hi 
diverses patologies constructives i filtracions d’aigües pluvials. Les obres de 
restauració de les voltes i cobertes finalitzen el 21 de novembre de 2005. 
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I.2.2.2.  LES RESTAURACIONS ANTERIORS A 1952 
 
Durant el segle XIV l’estat material del monestir ja era força lamentable, per això, 
davant les pressions de Cluny i les instàncies del bisbe de Vic, el prior comandatari, el 
cardenal Joan, va donar autorització perquè dos mestres de cases de Vic, Antoni 
Torra, que era també picapedrer, i Francesc de Pujol, fuster i paleta, fessin una 
inspecció del monestir i indiquessin el que calia reparar i el muntant de les 
reparacions. 
 
El document a què fa referència aquest fet, custodiat a l’arxiu notarial de la Cúria 
Fumada de Vic, es redactà el 27 de juliol del 1410 i diu així en substància: 
 
“Reunits els dos mestres de cases amb Pere de Sobreriba, clergue de Vic i procurador 
del cardenal, amb alguns testimonis, i amb un escrivà del notari de Vic, Bartomeu 
Escayó, varen concentrar-se al passadís que mena al portal major del monestir i varen 
començar la seva inspecció. 
 
Primerament varen inspeccionar el portal major i varen declarar que reparar-lo costaria 
uns 27 sous i 6 diners. Seguidament varen pujar a la torre que hi ha sobre el portal i 
reparar-la costaria 50 sous. D’allà varen passar a una casa mig aterrada i quasi 
descoberta, que costaria de reparació 140 sous. Continuaren vers un hospedatge de 
dues plantes, que tenia el cambrer del monestir i varen declarar que no necessitava 
cap reparació. D’allà varen anar a una torre de l’esmentat monestir i varen entrar a una 
cambra propera a la torre, que costaria 16 sous de reparar. Varen pujar després a la 
torre, en la qual hi havia el colomar del monestir, i reparar-la costaria 55 sous. Varen 
entrar a dues cambres properes a la torre, en les quals hi havia en una el forn i en 
l’altra el pastader del monestir i reparar-les costaria 27 sous. D’allí varen passar al 
segon portal del monestir i arranjar el sostre de sobre el portal costaria 50 sous. Del 
portal varen anar a l’aula del priorat i a la cambra del prior i arranjar-les costaria 40 
sous. Després varen entrar a la casa sense teulada de sota el cloquer i arreglar-la 
costaria 40 sous. Arreglar dos cups que hi havia dins l’esmentada casa costaria 55 
sous. Entraren al claustre del monestir i arreglar-lo, entre bigues, llates i teules, valdria 
240 sous. Després varen entrar al lloc dit lo manjador dels monjos que és darrera la 
casa del capítol (sala capitular) del monestir i arreglar-lo valdria 60 sous. Varen entrar 
a una estança prop de la casa o estança dita la cuyna dels monjos, situada davant del 
portal de la casa de l’infermer i arreglar-la valdria 50 sous. D’allà varen anar a les 
cambres o cases dites lo Palau i reparar-les valdria 60 sous. Varen pujar a les teulades 
de la casa del refetor o menjador i de la cuina i arreglar-les valdria 80 sous. Arreglar la 
teulada de la capella de Santa Maria del monestir valdria 30 sous. Arreglar la teulada 
de l’església i capella major de Sant Pere i capella de Sant Joan i arreglar la teulada 
del cloquer valdria 400 sous. Varen baixar després a la cisterna que hi ha enmig del 
claustre i arreglar-la valdria 60 sous. Varen anar a les cases de la sagristia que estava 
gairebé sense teulada valdria 140 sous. 
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Fet això varen aixecar acta de la inspecció i tots varen deixar el monestir”. 
 

Aquest llarg document dóna un inventari de les estances del monestir i indica a la 
vegada el seu estat de deixadesa i que costaria reparar-lo com calia, segons la suma 
dels diferents costos, uns 1690 sous o el que és igual unes 84 lliures i mitja. No 
sabem, però, si la reparació, tal i com la varen dictaminar els dos mestres de cases, es 
va fer o no. 

 
El 1427, en els forts terratrèmols que varen sotraguejar Catalunya, i especialment la 
part de llevant d’Osona, va caure la volta de la nau de tramuntana de l’església i, a 
causa del mal estat de l’economia del monestir, en comptes de restaurar-la es van 
aparedar els arcs que la comunicaven amb la nau central, tal com va arribar fins als 
volts del 1970. 
 
Dins del segle XV, possiblement arran dels terratrèmols que afectaren el cenobi, s’hi 
van fer reformes notables, entre les quals cal esmentar: la reconstrucció del claustre; 
l’aparedament, ja esmentat en el paràgraf anterior, de la nau de tramuntana; i, 
possiblement, alguna de les parts de les estructures de l’ala de ponent. 
 
En l’obra de Parassols, impresa l’any 1867, es pot llegir:  
 
“La iglesia la formaban tres naves espaciosas, las colaterales más bajas que la del 
centro, todas adornadas con su correspondiente ábside bellísimo y adornado por su 
exterior con dentellados arcos como la torre. 
 
La nave derecha se malogró en 1427 a causa de los temblores de tierra que asolaron 
gran parte del Principado y en lugar de repararla como era muy fácil cerraron los arcos 
medios con un muro que debió costar tanto como la reparación debida... En la pared 
derecha de la nave derruida estaba sepultado un obispo de Vic, cuyos restos se 
descubrieron tiempo atrás. En las tres naves, cuyo pavimento es algo inclinado hacia 
la entrada principal, perfecta y desgraciadamente tabicada, no había más que un altar 
en cada ábside: en el ábside de la nave izquierda, estaba la sacristía, y por la parte del 
templo se conserva todavía el altar. En la del centro, estaba el coro rodeando el altar 
mayor que formaban la mesa, el sagrario y un templete con cuatro columnas, dentro 
de la cual se hallaban la imagen del Santo titular y una arca con reliquias.” 
 
L’última visita que coneixem dels visitadors de Cluny és de l’any 1460, quan ja era 
prior Vicenç de Castellet. Els visitadors de Cluny diuen que l’església està ben 
proveïda de relíquies, robes i ornaments. Fan esment del claustre, dormitori, refetor i 
altres coses del priorat, totes necessitades de reparació, cosa que indica que o bé no 
es va fer la del 1410, o tot va tornar al seu mal estat a causa del terratrèmol. Diuen 
encara que el prior i monjos no fan com cal l’ofici diví i que no hi ha el número de dotze 
comunitaris que hauria de tenir el monestir. El prior està malalt i només hi té un novici. 
Varen manar que com a mínim hauria d’haver-hi sis monjos i que s’hauria de resar 
l’ofici diví com és costum de fer en els monestirs conventuals. Acaben insistint que 
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s’augmenti el nombre de monjos, s’hi visqui regularment i es facin les reparacions del 
monestir. 
 
L’any 1511 Joan Caçador de Vic, com a procurador del seu germà, el prior 
comandatari Guillem Caçador, fa fer diferents obres de reparació al mestre de cases 
de Vic Francesc Vaixeres. El preu d’aquestes obres era de 25 lliures. 
 
Des de l’abandonament dels monjos (en el segle XVI pràcticament ja no hi havia 
comunitat) i la conversió del monestir en granja (1767), no s’hi dugué a terme noves 
obres, llevat de les de mobiliari i l’adaptació de les seves estructures als nous usos, 
cada vegada més degradants per a la seva arquitectura. 
 
És a partir del segle XIX quan Sant Pere de Casserres comença de despertar interès 
dins la classe intel·lectual i eclesiàstica de la comarca d’Osona i, per tant, quan 
sorgeixen els primers estudis sobre el monestir. L’any 1818, Jaume Ripoll i Vilamajor, 
en la seva sèrie d’opuscles, va recollir un conjunt de vuit documents procedents de 
l’Arxiu Episcopal de Vic en un article titulat <<Extracto de varios documentos que 
publica D.J.R.V. para demostrar la antigüedad y vicisitudes del monasterio de S.Pedro 
de Caserras, en la diócesis y corregimiento de Vich>>. Per primera vegada sortiren a 
la llum fragments de documents sobre el monestir i es tornava a fer referència al tema 
de la llegenda del Sant Infant que, segons sembla, encara es venerava. 
 
Després de l’article de Jaume Ripoll, i dins l’ambient cultural de la Reinaxença, Sant 
Pere de Casserres esdevé el centre de petits articles en els quals queda manifest que 
preocupa els erudits, els historiadors i els arqueòlegs d’aleshores. El 1851, Víctor 
Balaguer es féu ressò de la llegenda del Sant Infant a Manresa y Cardona. L’article 
<<San Pedro de Caserras>>, que Pau Parassols i Pi publicà al diari El Museo 
Universal el 1866, i que l’any següent fou tornat a editar independentment en un petit 
fulletó sota el nom de Historia de San Pedro de Caserras. Monumento de los más 
antiguos del llano de Vich, es pot considerar el primer estudi sobre Casserres. 
 
D’altra banda, el lloc de Casserres i l’edifici romànic començaren a ser centre d’interès 
dins el món de l’excursionisme. César August Torras descrivia l’excursió feta el 1878 
per un grup d’amics de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, entitat 
creada el 1876 i que pocs anys després, juntament amb l’Associació Catalana 
d’Excursions, donarà lloc al Centre Excursionista de Catalunya. Amb l’objectiu 
d’estudiar la terra catalana per mitjà d’excursions, féu una breu referència sobre la 
situació geogràfica i l’edifici monàstic, insistint en la sensació de soledat i de misteri 
que insinua el lloc de Casserres. El més significatiu de l’article, però, és que per 
primera vegada es denuncia l’estat de desolació en què es troben el monestir i les 
seves dependències, incloent-hi a més, el dibuix d’un capitell que es trobava al 
claustre. 
 
Ja a les acaballes del segle XIX, l’any 1895, el bisbe Josep Morgades visità el monestir 
i, després de fer netejar l’església, es va trobar en una cavitat de la mesa de l’altar la 
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lipsanoteca de vidre amb un pergamí del segle XI, que avui es conserva al Museu 
Episcopal de Vic. Arran de la visita, el bisbe demanà als propietaris que vetllessin per 
l’estat de conservació de l’església i féu distintes gestions per tal de reinstaurar-hi el 
culte religiós. En creure que l’església no entrava dins la propietat, va manar al vicari 
de Savassona que aclarís l’afer de la propietat. Al Museu Episcopal de Vic, fundat l’any 
1899 pel bisbe Morgades, van trobar el destí diferents peces arqueològiques trobades 
a Casserres. 
 
A principis del segle XX, el monestir era ocupat per uns masovers que usaren el lloc 
com a granja i explotació agrícola, fet que contribuí notablement a la degradació de 
l’edifici monàstic i de les seves dependències. 
 
Les gestions del bisbe Morgades, a finals del segle XIX, tingueren resposta el 1904, 
quan el vicari general de Vic declarà que no es podria restaurar el culte religiós a 
l’església del monestir, perquè les relíquies, i entre elles la del Sant Infant, no eren 
autèntiques. Així doncs, quedava truncada qualsevol possibilitat de celebrar-hi les 
misses dominicals. 
 
L’interès per evitar la degradació del monestir i promoure’n la restauració augmentà a 
partir de principis del segle XX, de la mateixa manera que cada vegada sorgiren més 
estudis històrics sobre Casserres. El 1904 l’arquitecte Josep M. Pericas publicà un 
primer estudi sobre les característiques artístiques del monument , que ell qualificà 
dins <<el més senzill i fins auster estil romanich>>, tot i lamentar l’ús que se’n feia 
aleshores com a granja agrícola i la despreocupació dels propietaris per conservar-lo. 
D’aquest article, cal destacar el dibuix de la planta i de l’estructura de l’edifici de Sant 
Pere de Casserres, que posteriorment ha estat reproduït per altres autors, i una 
descripció detallada de com es trobava el recinte a principis de segle. D’altra banda, la 
publicació d’aquest article, on s’analitza Casserres com a monument artístic, 
s’emmarca en la pretensió que tingué el Centre Excursionista de Catalunya des de la 
seva fundació, el 1890, de recuperar tots els monuments històrics testimonis d’un 
passat gloriós. 
 
Sant Pere de Casserres també començà a despertar interès aleshores, des del punt 
de vista de l’arqueologia. Les peces trobades en la visita de Morgades, i que es 
conserven al Museu Episcopal, van ser estudiades per l’arqueòleg i historiador de l’art 
Josep Gudiol a l’obra Nocions d’arqueologia sagrada catalana, publicada l’any 1902, 
on catalogà, descriví i analitzà tres capsetes de relíquies que hi havia a l’altar dret de 
l’església, la lipsanoteca i el pergamí del segle XI que feia constar la pertinença de les 
relíquies. 
 
Poc temps després, el 1910, Francesc Montsalvatge escriví el primer estudi 
monogràfic sobre Sant Pere de Casserres. 
 
L’interès pel monument romànic i els esforços per evitar-ne la degradació 
augmentaven a mesura que es publicaven més estudis històrics i artístics. Durant 
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l’època de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925), tot i la creació del Servei de 
Conservació i Catalogació de Monuments de Catalunya, Casserres continuava en un 
estat de degradació molt gran, i el Centre Excursionista de Catalunya, en la seva tasca 
de reivindicació de la defensa del llegat arqueològic del país, va fer diferents gestions 
adreçades als ajuntaments perquè sol·licitessin al Servei de Conservació la salvació 
del monestir de Sant Pere de Casserres. 
 
Pocs mesos després de la instauració de la Segona República, el 3 de juny de l’any 
1931, el monestir de Sant Pere de Casserres va ser declarat Monument Històrico-
Artístic. 
 
L’any 1934 va ser creat el Patronat de Sant Pere de Casserres, amb una Junta 
d’Honor presidida pel bisbe de Vic i una Junta Executiva presidida per Ramon de 
Vilanova, comte de Vilanova. L’objectiu del Patronat era fomentar l’interès pel monestir 
i promoure restauracions que n’evitessin la ruïna irreparable, de manera que es va 
preveure una futura restauració que havia de dirigir l’arquitecte Josep M. Pericas i 
l’esmentat comte de Vilanova.  
 
L’esclat de l’anomenada Guerra Civil  (1936-1939), amb les greus conseqüències 
posteriors que a tots nivells va provocar aquest conflicte, va truncar –malauradament– 
els objectius planificats pel Patronat. 
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I.2.2.3. LES RESTAURACIONS DELS ANYS 1952 A 1962 
 
Després de la guerra, Josep Junyent reemprengué la publicació d’articles sobre 
Casserres que s’havia iniciat al llarg del segle XX. En un article publicat a la revista 
Ausa l’any 1954, realitzà una primera anàlisi crítica, posant al seu lloc el valor històric 
d’afirmacions fetes per autors anteriors. 
 
Juntament amb la publicació de nous estudis sobre Casserres, el procés de 
degradació i de ruïna s’aturà a partir de l’any 1952, quan  es van començar diferents 
obres de restauració dirigides per l’arquitecte Camil Pallàs i Arissa, adscrit a la 
Diputació de Barcelona i alhora marit de la propietària de Casserres, per tal d’evitar 
l’enderrocament immediat d’algunes parts del monestir que es trobaven en estat de 
ruïna imminent i irreversible. 
 
Amb aquestes obres de neteja, restauració i consolidació, dutes a terme entre els anys 
1952 i 1962, també es cobriren: la nau sud del claustre (on hi eren la cuina i el refetor), 
restaurant-se’n la volta amb maó de pla, les portes i les finestres; i la volta de la nau 
lateral nord de l’església; i la volta de la nau lateral nord de l’església (enderrocada a 
causa dels terratrèmols del segle XV), també amb maó de pla, desparedant amés els 
arcs formers.  
 
Les tasques de restauració permeteren d’ampliar considerablement la col·lecció 
particular d’objectes i pintures romàniques i gòtiques procedents de Casserres. L’any 
1961, en concret, es descobreixen i recuperen fragments de pintura romànica i gòtica, 
que es van guardar, per motius de seguretat, al mas Pla, de Roda de Ter, residència 
de la família propietària del monestir. 
 
Fou aleshores també quan la Diputació Provincial de Barcelona subvencionà les obres 
per obrir una pista d’accés al monestir, des de la carretera que procedeix de 
Tavèrnoles, que seguia el traçat que encara s’utilitza avui dia, ja que fins aquells 
moments només es pujava al monestir per diferents camins des del riu, però sempre 
amb força dificultats. D’altra banda, la Diputació també concedí a la propietària de 
Casserres, esposa de l’arquitecte Camil Pallàs, una subvenció per restaurar el 
monument. 
 
Aquestes obres de restauració i de consolidació, que malgrat ser discutibles des del 
punt de vista formal i en alguns punts excessives, van tenir l’innegable encert de 
permetre la conservació de les despulles del monestir de Casserres, en un estat més 
que acceptable, tot evitant-ne la ruïna total que semblava irreversible. 
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I.2.2.4.  LES RESTAURACIONS DELS ANYS 1993 A 1998 
 
Després de les restauracions dels anys 1952 a 1962, es publicaren nous estudis sobre 
Casserres. L’il·lustre doctor Junyent també va contribuir a la defensa i reivindicació de 
la conservació de Sant Pere de Casserres, especialment a través del capítol titulat 
<<El ressò de Casserres>> de l’obra La Catalunya romànica, publicada l’any 1975. 
L’estudi inclou un interessant reportatge fotogràfic sobre l’edifici romànic i l’estat de 
deixadesa en què es trobava aleshores, un breu resum històric sobre la fundació del 
monestir i l’evolució de la comunitat fins a l’annexió al Col·legi dels jesuïtes de Betlem 
de Barcelona i la descripció del monument romànic. 
 
Casserres cada vegada era més conegut, al mateix temps que augmentaven les veus 
que proclamaven que era urgent la restauració del monestir. El dia set d’abril de 1976 
fou visitat pel senyor Joan Antoni Samaranch, aleshores president de la Diputació de 
Barcelona, juntament amb altres autoritats, que es comprometeren a emprendre la 
restauració de l’edifici, ja que les tasques realitzades fins aquells moments només 
havien estat de consolidació i apuntalament. 
 
Pel que fa a la redacció d’estudis històrics que han contribuït a mantenir viu Sant Pere 
de Casserres, tot incentivant la necessitat de promoure gestions per a restaurar-lo, cal 
destacar, finalment, els diferents articles escrits per l’historiador Antoni Pladevall des 
de l’any 1970. El primer és el capítol inclòs dins el llibre Els monestirs catalans que 
conté un important conjunt de fotografies realitzades per Francesc Català i Roca. 
Comptà també amb la col·laboració del gran fotògraf en l’obra Els castells catalans, de 
l’any 1973, en la qual dedicà un apartat al castell de Casserres, aspecte que fins 
aleshores ningú no havia investigat. Juntament amb Joan Albert Adell i Xavier Barral, 
va publicar un notable estudi sobre Sant Pere de Casserres a la gran obra Catalunya 
Romànica, que analitza a grans trets el castell i la fundació del monestir, l’evolució fins 
a l’annexió al Col·legi de Betlem, l’estudi artístic del monument i la descripció i 
classificació dels diferents objectes d’interès arqueològic que es troben al Museu 
Episcopal de Vic o en la col·lecció particular de la família del mas Pla, de Roda. Al 
mateix temps, cal remarcar les diferents gestions que Antoni Pladevall va fer durant els 
anys 1984 i 1986, en què fou director general del Patrimoni Artístic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè Sant Pere de Casserres fos adquirit per 
la Generalitat de Catalunya. Aquelles gestions aleshores no prosperaren, però van ser 
un primer antecedent del posterior pas dut a terme pel Consell Comarcal d’Osona. 
 
Paral·lelament a l’aparició de nombrosos estudis, cada vegada ha anat creixent més 
l’interès popular per Sant Pere de Casserres. El lloc peculiar on es troba emplaçat i el 
fet d’estar abandonat i allunyat de la vida urbana han determinat que se l’evoqui 
sempre com un indret misteriós, fantàstic i màgic. 
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De la mateixa manera, el lloc de Casserres ha estat relacionat amb el món de 
l’esoterisme, la parapsicologia i fins i tot es diu que s’hi ha celebrat ritus de màgia 
negra. 
 
D’altra banda, i seguint amb el ressò que des d’un punt de vista popular ha despertat 
Sant Pere de Casserres durant el segle XX, cal esmentar que ha continuat sent un lloc 
destacat dins el món de l’excursionisme. Ja s’ha comentat que el Centre Excursionista 
de Catalunya, des de finals del segle passat i principis del XX, va protagonitzar una 
activa tasca de reivindicació de la necessitat de recuperar el monument. De la mateixa 
manera, la Unió Excursionista de Vic, a través dels seus butlletins, ha reivindicat la 
importància de Sant Pere de Casserres com a monument històric i artístic dins la 
comarca d’Osona, tot publicant diferents articles que han contribuït a la difusió o 
coneixement de la història i evolució del monestir. Ara bé, l’aportació més important de 
la Unió Excursionista de Vic va ser l’obertura del Sender de Petit Recorregut C-40 (Vic-
Sant Pere de Casserres), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic, que fou 
inaugurat el dia 17 d’abril de 1988. Amb una distància de 18,3 km, el sender va des de 
la catedral de Vic fins al monestir de Casserres passant per diferents punts d’interès 
històric, artístic i arqueològic, com el pont del Bruguer, el dolmen de Sant Jordi, a 
Folgueroles, la casa pairal del Banús, de Tavèrnoles, l’església de Sant Esteve de 
Tavèrnoles i Sant Feliuet de Savassona. La inauguració del PR C-40 va tenir tan èxit i 
suport popular, que va ser un pas molt important en el moviment de reivindicació de la 
necessitat de restaurar i habilitar el monestir de Sant Pere de Casserres. 
 
Mesos després de la inauguració oficial del Petit Recorregut C-40, concretament al 
gener de 1989, diferents partits polítics encetaven una campanya per denunciar davant 
del Parlament de Catalunya la situació deplorable en què es trobava el monestir de 
Sant Pere de Casserres, que el condemnava, si no tenia lloc una actuació urgent, a 
desaparèixer. A les denúncies s’adheriren diferents ajuntaments osonencs que, pel 
maig de 1989, iniciaren gestions perquè la Direcció General del Patrimoni Artístic de la 
Generalitat dugués a terme les negociacions necessàries per evitar l’estat ruïnós del 
monestir.  
 
Les accions començaren a tenir resposta a principis de l’any 1990, quan la Generalitat 
decideix reunir els alcaldes d’Osona per iniciar les converses i les negociacions sobre 
el tema de Casserres. La proposta girava al voltant de la compra del monestir a la 
família Pallàs, del mas Pla, de Roda, amb el compromís d’una posterior restauració de 
l’edifici i el manteniment futur amb una reutilització com a museu, sala d’exposicions o 
bé sala de concerts. 
 
Segurament fruit de la coincidència, en el mateix moment que s’iniciaven les 
converses oficials, la capseta pintada amb les despulles del nen sant, que havia estat 
robada a principis de 1970, fou retornada a uns frares de Barcelona, els quals la 
portaren a Antoni Pladevall que la lliurà a la família Pallàs, encara propietària del 
monestir. 
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Les parts implicades en la qüestió de Casserres acordaren la compra-venda pel 
desembre de 1990, tot i que aleshores encara no se sabia ben bé quina utilitat tindria 
un cop restaurat, i el 13 de juny de 1991 es va formalitzar, mitjançant escriptura 
pública atorgada a favor del Consell Comarcal d’Osona, la compra del monestir de 
Sant Pere de Casserres. 
 
A partir d’aquest moment es van iniciar els projectes de neteja, restauració 
arquitectònica i excavació arqueològica, i els estudis per convertir el conjunt  
–reconegut com un dels monuments romànics més importants de Catalunya–  en un 
lloc de visita pública, amb usos socials i culturals adequats per revitalitzar-lo. 
 
El Ple del Consell Comarcal d’Osona, del dia 15 d’octubre de 1993, va aprovar el 
Programa d’Actuació Comarcal (PAC), que preveia la promoció i la divulgació del 
patrimoni històric de Sant Pere de Casserres, consistent en: una campanya 
d’excavació arqueològica de tots els sectors que havien de quedar afectats per 
remocions, i que presentaven interès per al coneixement de la història de l’edifici i de 
les seves preexistències; la posterior restauració arquitectònica del monestir romànic; i 
la construcció dels serveis adjacents, que es consideraven necessaris perquè Sant 
Pere de Casserres pogués ser un lloc de visita pública. 
 
Les obres de restauració del monestir van ser adjudicades, pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa Constructora d’Aro l’any 1994, i es 
van acabar a principis de 1999, sota la direcció de l’arquitecte Joan Albert Adell i 
l’arquitecte tècnic Joan Antoni Rodón. El projecte, redactat pel mateix arquitecte l’any 
1993, va ser aprovat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural en data de 9 de 
maig de 1994. Preveia, amés de la restauració del monestir, la construcció d’un edifici 
separat del monument, que havia de servir com a centre d’acollida, bar i habitatge del 
guarda, i un bloc de serveis sanitaris ubicat al costat del monestir; tot i que el 
Departament de Cultura només va adjudicar la restauració del monestir i l’edifici dels 
serveis sanitaris. L’edifici destinat a centre de acollida va ser adjudicat pel Consell 
Comarcal d’Osona. L’import total de les obres adjudicades pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya va pujar la quantitat de 122.800.329 pessetes. 
 
Els treballs de rehabilitació del conjunt monàstic van respectar l’estructura original, la 
distribució i el volum del conjunt. D’altra banda, es van afegir diferents elements per 
facilitar la visita pública, com són baranes, escales i balustrades. Els paviments es van 
executar amb formigó i ceràmica, tot respectant el pendent de l’església. Amb les 
excavacions arqueològiques es va poder recuperar la coberta original de lloses, que 
data del segle XI. El claustre va ser, sens dubte, l’element que va tenir més 
transformacions: es va intentar reconstruir tal com era, suposadament, a l’època 
medieval, amb les bases originals, reproduint les columnes i alguns capitells que es 
conserven al Museu Episcopal de Vic, i incloent-hi els cinc capitells localitzats també 
en el decurs de les excavacions arqueològiques realitzades abans de la restauració 
arquitectònica; els arcs de mig punt es van realitzar amb estuc de color gris i la coberta 
de la galeria del claustre es va fer amb embigat de fusta. 
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El centre d’acolliment per als visitants es va construir a uns 300 metres del monestir. 
També es va arranjar el camí d’accés, per tal de fer possible d’arribar-hi amb cotxe, i 
es va habilitar una zona d’aparcament.  
 
Pel que fa al tema de l’accés al monestir, que presentava la gran dificultat de 
solucionar el gran pendent amb què comença el camí que surt del Parador nacional de 
Sau, es va projectar una adequació que consistia a modificar lleugerament el camí 
existent, adaptant els radis de curvatura, els pendents i les amplades, i es va reforçar 
amb formigó el tram d'accés. La resta del camí, força planer, va ser arranjat intentant 
de respectar al màxim l’entorn paisatgístic, que està inclòs en el Pla d’Espais d’Interès 
Natural, creant dos espais diferents: l’un, més elevat, com a accés de visitants al 
monestir i l’altre com a esplanada ampla d’arribada del camí de servei. Tot plegat 
conforma un lloc d’estada per al descans o per a l’observació del conjunt monumental. 
Aquesta actuació va ser subvencionada pel Pla de Cooperació i Assistència Local de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Les obres de restauració de les cobertes de l’església representaven només una petita 
part del conjunt de les obres previstes en el projecte de restauració del monestir. 
L’import de les obres corresponents a la restauració de l’església va pujar la quantitat  
de 22.744.636 pessetes, incloent-hi la repercussió dels mitjans auxiliars necessaris. 
 
El projecte de restauració plantejava el desmuntatge de totes les cobertes de 
l’església, tant les que estaven desfetes com les que havien estat refetes. Les noves 
cobertes havien de ser de teula àrab, aprofitant, però, les teules velles que cobrien les 
teulades existents. Tanmateix, l’arquitecte Joan Albert Adell indicava en el projecte:  
“ [...] llevat que l’exploració arqueològica de l’extradós de les voltes aporti noves dades 
sobre les cobertes originals, que obliguin a reconsiderar aquesta opció. Les cobertes 
de l’absis, que conserven l’enllosat original seran netejades, prospectades 
arqueològicament, i refetes amb el mateix material que la coberta original. A l’església 
es corregiran les pendents, i sobretot el gratuït graó que es forma amb la coberta de la 
nau lateral nord, alhora que es restituiran els pinyons que delimiten la coberta per 
llevant i ponent” 
 
En el decurs de les obres, i com a resultat de l’excavació arqueològica, la direcció 
facultativa va redactar, d’acord amb el Servei del Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya, un reformat del projecte, que va ser aprovat per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona el 8 de gener de 1996. L’arquitecte Joan 
Albert Adell va justificar la necessitat del projecte reformat amb els arguments 
següents: “...la present reforma de projecte respon a la necessitat d’adequar la 
restauració del Monestir als resultats de l’excavació arqueològica. Al realitzar la neteja 
de les cobertes de l’església i de les altres dependències, han quedat al descobert les 
cobertes originals de llosa. A la nau central, nau sud, absis i absidioles de l’església, i 
coberta oest de l’edifici de llevant, es troben unes lloses amb reposició dels elements 
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malmesos. A la coberta de la nau nord de l’església, s’adopta la utilització de la rajola 
de Sant Genís com a material més compatible amb la llosa original...”  
 
L’acta de la sessió, en la qual la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona va aprovar el projecte, feia constar entre altres punts els següents: 
 
“ El reformat, obeeix a la necessitat d’adaptar el projecte executiu aprovat per aquesta 
Comissió en la seva sessió de 9 de maig de 1994 a les descobertes que els treballs en 
curs han posat de manifest a l’antic monestir de Sant Pere de Casserres. 
 
D’acord amb les explicacions del senyor Adell, han sorgit les cobertes originals de 
llosa en bon estat de conservació, i en un tant per cent molt alt de la seva superfície. 
Conseqüentment es rectifica la pretensió original de cobrir amb teula, i es substitueix 
en el reformat del projecte, pel manteniment de la llosa original del monestir romànic. 
 
Es reaprofita la coberta de teula de l’edifici de ponent refet al segle XIV i així poder 
explicar la diferència de construcció entre aquesta sala i la resta de l’antic monestir. 
D’altra banda, s’emprarà rajola de Sant Genís, amb un tractament específic per 
recobrir-la de verdet i obtenir una imatge homogènia amb la resta de la coberta 
primigènia, a més cal tenir present la impossibilitat de recuperar materials originals 
donat l’esgotament de les pedreres. 
 
Les excavacions i intervencions en el claustre han fet aparèixer elements dels pilars i 
arcs originals (dovelles, àbacs, bases, fragments de fust, capitells). 
 
La voluntat és d’aprofitar el material trobat en el seu emplaçament. Fins ara, només es 
tenia constància dels capitells dipositats en el Museu Episcopal de Vic, procedents de 
Sant Pere de Casserres segons notícies no contrastades. Ara, però, les restes 
descobertes permeten confirmar l’origen dels materials que té l’esmentat museu. 
 
L’arquitecte senyor Adell, fa una exhaustiva descripció de les peces, que possibilitaran 
la reconstrucció de dues galeries del claustre reproduint-se solament 2 capitells, 
seguint el model més senzill, que d’altra banda és l’únic que es repeteix. El senyor 
Adell explica la tècnica que s’utilitzarà en aquesta reconstrucció. 
 
L’arquitecte redactor, recorda que a diferència del projecte estudiat l’any 1994, i com a 
conseqüència d’haver-se de conservar la coberta original de l’església, no podrà dur-
se a terme la seva consolidació estructural prevista, s’opta per fer un atirantament 
interior dels murs de l’església per corregir l’esquerda de grans dimensions de la 
façana principal i poder segellar interiorment aquestes esquerdes”. 
 
El projecte reformat va significar una reducció dels costos inicialment previstos per fer 
les obres, equivalent a 7.884.958 pessetes. La nova solució abaratia l’obra i, amés, 
permetia mostrar la coberta romànica original, descoberta en el decurs de les 
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excavacions, i era una solució més respectuosa quant al manteniment dels elements 
originals. 
 
Amb aquests canvis, respecte el projecte inicial, es va recuperar la coberta d’enllosat 
original, eliminant el gruix de runes format pels materials de les diverses cobertes que 
s’anaven construint a mesura que quedava obsoleta la teulada anterior. Mitjançant les 
excavacions arqueològiques, en algunes zones de la coberta es van trobar fins a set 
capes de teules superposades. Amb l’eliminació de tots aquests materials acumulats 
sobre la coberta original, es va alleugerir considerablement el pes suportat per la 
coberta. Com sigui que aquesta coberta no resultà suficientment estanca, es 
rejuntaren els junts entre les lloses i, a més a més, es complementà amb zones 
resoltes amb una solera de rajola de Sant Genís. Els envanets de sostremort i la 
coberta de la nau lateral nord, fets sobre la volta de maó de pla construïda per 
l’arquitecte Camil Pallàs, van ser substituïts per un forjat inclinat de biguetes i 
revoltons, i una solera de rajola de Sant Genís. 
 
Arran del terratrèmol de 1427, que va fer caure la volta de la nau lateral nord, en el 
mur de la façana principal, d’1,70 m de gruix, hi havia un desplom important, perquè 
s’havia desplaçat 45 cm de la volta central en el seu punt més alt, i s’havia destravat 
de la línia d’accés a pilars de la nau central. D’altra banda, la façana lateral esquerra 
també tenia una marcada deformació, a causa del terratrèmol abans esmentat, que, 
amés d’ensorrar la volta de la nau lateral nord, va afectar també la solidesa d’aquesta 
murada, sobre tot en l’extrem superior esquerre de la façana principal. Aquesta zona, 
més afectada que la resta, tenia una deformació molt marcada, que es feia visible per 
les nombroses juntes buidades. Les voltes, per tant, no estaven lligades amb la façana 
principal.  
 
Amb les obres de restauració es va intentar recompondre i recosir les diverses parts 
desequilibrades i reconstituir la pròpia monolicitat i el propi equilibri inicial entre la 
façana i les voltes de l’església. Es va estabilitzar el conjunt, amb alguns atirantaments 
interns a la zona de la façana, i, sembla ser, que també es van fer alguns rejuntats de 
les esquerdes que presentava la volta. Els atirantaments es van fer amb tirants interns, 
constituïts per una barra d’acer roscat, tipus MAKALAY, de 26,5 mm de diàmetre, amb 
una capacitat d’esforç a tracció en rotura de 58 tones i de treball de 47 tones. Les 
barres van ser capçades amb les seves pletines en els extrems, per repartir l’esforç en 
una superfície determinada. Cada barra es va tensar segons les instruccions de la 
direcció facultativa de l’obra, amb un nombre determinat de tones mètriques, amb clau 
dinamomètrica, segons gruixos de paret, per tal de repartir l’esforç, i tenint en compte 
els requeriments i les possibilitats de tensió, segons la cohesió existent entre els 
elements de la murada (pedra i morters). Les perforacions es van fer per rotació i 
sense percussió, amb broca buida, punta de diamant i 60 mm de diàmetre. Finalment, 
s’hi va injectar morter sense retracció en forma de beurada, amb una pressió màxima 
de 8 kg/cm2. 
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En resum, els atirantaments es van fer mitjançant quatre barres roscades d’acer, de 
26,5 mm, dues col·locades en la línia de la façana i les altres dues perpendiculars amb 
aquestes (seguint els eixos dels pilars), de manera que la volta central i les voltes 
laterals van quedar travades amb la façana principal. 
 
Finalment, el dia 10 de juny de 1998 foren inaugurades oficialment les obres de 
restauració arquitectònica de l’antic monestir i del seu entorn, que recuperaven un dels 
monuments romànics més importants de Catalunya. 
 
A partir d’aquests moments, Casserres no tan sols s’ha obert a la visita pública, sinó 
que el projecte de recuperació va ser plantejat perquè, a més, esdevingui un centre 
d’equipaments culturals d’Osona. En el recorregut per les diferents dependències del 
claustre es poden observar diferents dependències del claustre, es poden observar     
–també– diferents exposicions, i cada estiu s’hi celebra un Festival de Música. 
 
Pel que fa al procés de les obres de restauració, transcrivim, com a informació 
complementària,  les anotacions fetes per la direcció facultativa en el llibre d’ordres de 
l’obra (tot i que només la part que es refereix a les teulades de l’església): 
 
10 de maig de 1995 
[...] 
La bastida col·locada per accedir a la coberta de l’església, ja disposa d’una escala 
còmoda, respecte a la coberta, i després d’examinar amb cura totes les cates 
realitzades es decideix conservar totes les lloses i procedir al desmuntatge de les 
capes de terra, morter i teules situades al damunt, deixant com acabat final les lloses 
esmentades, que una vegada finalitzada tota l’operació es podria consolidar amb 
PRIMAL, o algun altre impermeabilitzant. 
[...] 
 
28 de juny de 1995 
[...] 
S’ha efectuat i per interès arqueològic, una cata a la coberta de l’església, fins la volta, 
res d’interès a assenyalar. 
[...] 
Els Srs. Rodón i Baulenas inspeccionen l’espai del ronyó de la volta de l’església situat 
entre la nau central i la lateral sud, verificant-se el bon estat conjunt. 
[...] 
 
27 de setembre de 1995 
[...] 
Es presenta a la DF una mostra del rejuntat i col·locació de les lloses de la coberta de 
l’església, la qual convindria deixar la junta més sangrada i no tan plena com la 
mateixa mostra. 
[...] 
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11 d’octubre de 1995 
Es continuen les tasques de rejuntat de les lloses de pedra de la coberta amb morter 
de calç i acetat de polivinil (cola blanca de fuster). 
[...] 
 
17 d’octubre de 1995 
[...] 
Pel que fa a la coberta de la nau de llevant, formada amb llosa de pedra, col·locada 
d’una forma totalment irregular i en mal estat de conservació, es procedirà després de 
finalitzada la neteja i el desbroçat, a rejuntar les lloses sense canviar-ne la seva 
disposició, seguint el sistema ja emprat a la coberta de l’església, i reforçant els 
parracs resultants amb llosa o Sant Genís. 
[...] 
 
4 de desembre de 1995 
[...] 
Queda finalitzada la canal de plom de desguàs de pluvials entre el campanar i la 
vessant nord de l’església. 
[...] 
 
20 de desembre de 1995 
S’aprecien, per les pluges d’aquests dies, algunes goteres a l’església, principalment 
en una zona a on s’hi correspon, una enfonsada de la coberta, formant un petit 
aiguafons, pel moment, es procedirà a tapar amb toldos la zona en qüestió i deixar per 
més endavant qualsevol actuació. Tanmateix i provocat pel glaç, alguns rejuntats de 
les lloses de la coberta es desfan. Aquestes petites deficiències quedaran resoltes una 
vegada es pugui aplicar la prevista imprimació de Primal, però que donada la 
climatologia actual, no és pel moment aconsellable la seva aplicació, ja que es tracta 
d’un producte que actua correctament sempre que el suport estigui completament sec. 
[...] 
 
31 de juliol de 1996 
[...] 
Es comenta i recorda la necessitat de començar a plantejar el rejuntat amb un morter 
epoxídic de les esquerdes situades als absis i sostre de l’església. 
[...] 
 
12 de setembre de 1996 
[...] 
Cal assenyalar que a l’església i després de les fortes pluges no s’observen goteres. 
[...] 
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20 de novembre de 1996 
S’observen i motivat per les intenses pluges, moltes goteres a l’església, en diversos 
punts localitzats a la nau de llevant, així com a la galeria gòtica, que encara resta per 
finalitzar (formació de minvells i rejuntats varis). 
[...] 
 
27 de novembre de 1996 
[...] 
Respecte a les goteres de la galeria gòtica, convé la urgent realització dels minvells 
que manquen en les entregues dels murs perimetrals del claustre i les cobertes Sant 
Genís de les galeries, així com finalitzar els trams de coberta que encara manquen. 
Coberta de l’església.- S’observen en els llocs a on s’ha aplicat el Primal (i sols a la 
coberta Sant Genís) que la capa de la mateixa aplicació es desprèn per efecte de la 
lactosa (recordem que les peces abans de la seva col·locació es banyaren amb aigua i 
llet al 10%, per facilitar-ne l’aparició de fongs). 
Respecte a la coberta de llosa i per solucionar les goteres es decideix: sanejar i 
rejuntar totalment totes les cobertes, amb morter de c.p. expansiu i calç, deixant la 
junta enllaunada. 
Tal operació s’efectuarà els matins a primera hora, sempre que el temps ho permeti, 
per evitar els efectes d’una possible gelada nocturna que ens trencaria els rejuntats. 
[...] 
 
18 de desembre de 1996 
[...] 
El rejuntat de les lloses de les cobertes de tot el monestir s’efectuarà amb morter de 
ciment sense retracció i impermeabilitzant tot el conjunt sense aigua, a proposta de la 
constructora i acceptació de la DF. 
Operacions.- Sanejat horitzontal i vertical de juntes entre lloses. 
• Aplicació morter calç 
• Rejuntat final amb els productes descrits. 
[...] 
 
6 de març de 1997 
[...] 
Minvells de coberta de claustre, resolució i tractament. 
[...] 
 
7 de maig de 1997 
[...] 
S’estan efectuant treballs de rejuntat dels sostres de l’església i absis. 
S’observa respecte al particular que les últimes pluges no han afectat l’interior de 
l’església, en els llocs a on s’estan efectuant els rejuntats. 
[...] 
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12 de maig de 1997 
[...] 
Continuen els treballs de rejuntat de les cobertes de l’església, absis i nau de llevant, 
segons s’ha comprovat a les últimes pluges, en les zones a on s’han efectuat els 
esmentats treballs no es produeix cap entrada d’aigua. 
[...] 
 
18 de juny de 1997 
Es rejunten les cobertes del claustre amb les parets perimetrals, morter i retracció, així 
com els arcs torals i sostre de l’església i esquerdes vàries. 
[...] 
 
13 d’agost de 1997 
[...] 
El sostre de l’església resta satisfactòriament acabat. 
[...] 
 
29 de desembre de 1997 
[...] 
Rejuntat cobertes claustre. Goteres. 
[...] 
Nota.- d’aquesta llista s’envia una còpia a Constructora d’Aro, per fax el dia 12 de 
gener de 1998. 
[...] 
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I.2.2.5.  LA RESTAURACIÓ DE L’ANY 2005 
 
Un temps després d’acabades les obres de restauració dels anys 90, entre finals de 
l’any 2001 i principis de l’any 2002, es va fer palès que la coberta de l’església 
presentava problemes greus d’impermeabilitat –a la nau central s’observaven goteres 
generalitzades- i que, amb les filtracions d’aigua, es produïen arrossegaments i 
caigudes del material que conformava la volta de la nau central, alguns d’una 
grandària tal que podia afectar la seguretat dels visitants. A la part superior de la 
coberta  s’observaven enfonsaments i fissures, moltes estaven limitades al rejuntat 
entre les peces i algunes presentaven una certa continuïtat i afectaven a diversos 
materials.  
 
L’arquitecte Santiago Bandrés Gracia i l’arquitecte tècnic Jordi Rigol Ripoll, tècnics del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, van comprovar les patologies següents: 
 

1. Exfoliat i trencament de les peces de Sant Genís d’un sector de la coberta de 
l’església (com a conseqüència d’una cocció defectuosa). 

2. Esquerdat del rejuntat de lloses de pedra de la coberta, causa d’importants 
degoters a les naus de l’església. 

3. Humitats i degoters en els encontres entre els vessants de les cobertes del 
claustre i els murs perimetrals. 

 
Una part de les cobertes de l’església estava formada per lloses irregulars de pedra, 
corresponents a la primera teulada original del segle XI, col·locades de manera que 
facilitaven l’escolament per superposició parcial entre elles. L’altra part estava 
construïda amb materials ceràmics col·locats de forma similar per facilitar l’escolament.  
 
Les lloses de pedra que formaven la coberta original del segle XI estaven unides amb 
morter de junta i col·locades sobre un llit de morter. Els junts, irregulars per la pròpia 
geometria de les lloses, presentaven problemes de filtracions, de manera que la 
totalitat d’aquestes havia estat reparada a finals dels anys 90 amb reïna de color gris 
que recobria part de les pedres, l’encontre de les cobertes amb els murs que hi 
sobresortien i les canals d’evacuació d’aigües. El material de reparació era una reïna 
acrílica, que havia estat aplicada amb una càrrega de calç i quars. L’estat d’aquesta 
reïna no era gaire bo, i s’hi apreciaven nombroses fissures de retracció. Es va 
comprovar que aquest producte s’havia esquerdat, com a conseqüència de la manca 
d’elasticitat (malgrat la garantia oferta pel fabricant respecte a la idoneïtat, 
impermeabilitat i elasticitat del material). Moltes d’aquestes fissures eren importants, 
presentaven obertures superiors al mil·límetre i en algunes s’havien desenvolupat 
microorganismes com molses i algues. Ambdós tipus d’organismes precisen quantitats 
importants d’aigua, i la seva presència era la prova de la retenció d’aigua a l’interior de 
les fissures.  
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Al mateix temps, també s’observava una deformació de les cobertes, el pla de les 
quals estava enfonsat per la part central. Aquestes deformacions no afectaven tot el 
conjunt i es limitaven al farciment de la volta i a la coberta immediatament superior. 
 
Els morters de col·locació de les lloses ceràmiques no presentaven pèrdues 
significatives de volum, no obstant, on havien caigut les peces ceràmiques –al ràfec- 
(únic lloc on els morters eren visibles), presentaven fissures de retracció importants. 
 
Pel que feia a l’interior, les voltes de les naus de l’església, sota les cobertes 
esmentades, presentaven les patologies derivades del mal funcionament d’aquestes. 
Les humitats eren presents a les voltes i, de fet, un degoteig continu d’aigua tenia lloc 
a l’interior de l’església diversos dies desprès d’una tempesta. Hi havia murs 
pràcticament amarats d’aigua i pèrdues de material de les voltes, fet que va obligar a 
col·locar immediatament una xarxa provisional de protecció. També hi havia 
constància de caigudes de material a l’absis de la nau central de l’església.  
 
La caiguda de materials de la volta  de la nau era un procés subsidiari dels anteriors. 
Les filtracions d’aigua en el reblert de la volta eren molt importants, com ho 
demostrava el constant degoteig a l’interior de la nau. Quan la temperatura es 
mantenia un temps suficient sota zero, part d’aquesta aigua es gelava, especialment la 
que estava propera a la superfície, i facilitava la gelifracció i el despreniment de blocs 
de morter de la volta. Es pot afirmar –sense cap dubte- que gran part dels problemes 
de caiguda de les voltes i de les cobertes estaven relacionats amb la presència d’aigua 
infiltrada en el sistema porós dels materials i en el reblert de les teulades, alhora que 
les condicions climàtiques afavorien processos de gelifracció. 
 
Com a resum i conclusions, es pot afirmar que hi havia diverses patologies i causes 
distintes que explicaven l’estat de la coberta: 
 
La decisió de mantenir in situ les lloses originals del segle XI, en aparèixer amagades 
sota sis o set capes de teules àrabs amb les prospeccions arqueològiques de les 
obres de restauració dels anys 90, sense cap element que assegurés suficientment la 
impermeabilitat de la coberta (per sota o per sobre), amb la utilització d’un producte de 
rejuntat que segons les prescripcions tècniques hauria d’haver garantit la 
impermeabilitat, havia estat, com a intervenció en el patrimoni, una molt bona intenció, 
però havia esdevingut tècnicament insuficient. 
 
Els materials utilitzats en el rejuntat (morter de calç i doblat del rejuntat amb reïnes de 
polímers acrílics) o no s’havien dosificat convenientment, o s’havien aplicat a una 
temperatura inadequada (la qual cosa no semblava probable, ja que s’havia fet a la 
primavera, segons es deduïa del llibre d’ordres de l’obra), o bé aquestes reïnes no 
s’havien comportat com convenia davant les baixes temperatures, amb el resultat de 
manca d’estanqueïtat, del tot necessària per evitar danys com els que han estat 
descrits. 
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El despreniment de les peces ceràmiques de Sant Genís, calia atribuir-lo a una 
retracció del morter de col·locació i, per tant, a una dosificació excessiva en ciment 
pòrtland, la qual cosa havia anat en detriment de l’elasticitat del sistema i de la seva 
impermeabilitat. 
 
Davant d’aquesta situació, era clar que hi havia un problema generalitzat –i greu- de 
filtracions a través de les cobertes, d’humectació del reblert de les voltes i d’afectació 
dels materials de l’interior de la volta. Per tant, era absolutament necessari millorar el 
funcionament de les cobertes.  
 
D’altra banda, atès que calia conservar l’estructura existent de la coberta, es feia 
necessari revisar l’estat de conservació i el comportament estructural dels elements. 
Cal recordar que la volta i l’arc toral de la nau lateral nord havien caigut a causa del 
terratrèmol de l’any 1427. En aquella època, en comptes de restaurar-los, es van 
aparedar els arcs formers situats entre la nau central i la nau lateral nord, tal i com van 
arribar fins als voltants de l’any 1960, època en què es va cobrir la nau lateral 
ensorrada amb una volta de maó de pla i es van desparedar els arcs formers.  
 
Els elements més significatius de la nau són el considerable gruix de la volta (70 cms) i 
la gran mida dels pilars. Precisament la gran mida del pilar central li va permetre, 
sortosament, treballar com a contrafort, encara que l’església patís un desequilibri tan 
greu com la pèrdua d’una nau lateral. 
 
Una altra singularitat era l’efecte que tenia, sobre un conjunt simètric de tres naus, el 
fet que el campanar i el claustre bloquegessin la deformació en una de les direccions 
(la sud). 
 
Com a principal singularitat de la construcció i el seu comportament, especialment 
després de la caiguda de la nau lateral nord durant el terratrèmol de 1427, cal 
assenyalar: 
 

1. Que la asimetria de deformació causà una davallada important en el coeficient 
de seguretat a la bolcada de la façana. 

2. Que, quan el sistema no es va poder deformar simètricament (tal com va ser el 
cas), es va produir una concentració de tensions de flexió sobre la nau nord, 
que la va multifissurar i la va predisposar a la caiguda que va patir com a 
conseqüència del terratrèmol. 

3. En desaparèixer la nau lateral, el sistema resistí gràcies a la gran mida dels 
pilars. Abans de l’última restauració la tensió màxima de compressió en el peu 
del pilar nord era de 24,3 kp/cm2 i la seva seguretat a la bolcada era d’1,7. 
aquest coeficient era inferior als 2 – 2,5, que és el que solen presentar les naus 
sense problemes estructurals. Tot i això el coeficient d’1,7 podia ser suficient, 
sempre que les càrregues no s’incrementessin excessivament per causa de 
l’enorme pes de l’aigua acumulada a la volta. 
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Quant a les esquerdes de la nau principal, aquestes lesions tendien a ser parabòliques 
i tenien el punt més baix a la façana o sobre els pilars (o els arcs torals). La causa 
d’aquestes esquerdes calia cercar-la en la diferent deformabilitat (preferentment en 
sentit horitzontal), que presenta el sistema arc-paret de l’alçat interior respecte a les 
zones més rígides pròximes als pilars. Era com si la volta es comportés com una paret 
recolzada sobre un sòl heterogeni, en el qual s’alternen punts durs amb zones 
deformables. Per la seva distribució uniforme no semblava que l’origen d’aquestes 
lesions tingués a veure amb la incorporació i tensat dels ancoratges que s’havien fet a 
la façana, a part que el seu aspecte feia suposar que eren molt antigues.  
 
Pot ser les fissures en forma de paràbola, que presentaven els trams de la volta 
central, eren conseqüència del terratrèmol de 1427, en ser originades per una 
descompressió en el sentit de l’eix de la nau i el descens dels arcs formers, és a dir, 
perquè la façana va bolcar parcialment i es va separar de les voltes. 
 
Per tot això, els tècnics del Servei de Patrimoni del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya van plantejar la restitució de la volta lateral desapareguda, 
per tal d’equilibrar les empentes de la volta central, centrar les càrregues, evitar 
compressions excessives sobre el pilar central nord, recompondre les diverses parts 
desequilibrades i reconstituir la pròpia monolicitat i el propi equilibri inicial del conjunt. 
 
En qualsevol cas, era absolutament imprescindible –i urgent- eliminar l’excés d’aigua 
acumulada a les voltes de l’església del monestir de Sant Pere de Casserres, amb 
l’objectiu d’evitar la degradació irreversible i la pèrdua d’un dels monuments romànics 
més importants de Catalunya. 
 
Un cop finalitzats tots aquests estudis amb els seus informes tècnics corresponents, el 
Servei del Patrimoni Arquitectònic, del Departament de Cultura de la Generalitat, va 
encarregar l’any 2003 a l’arquitecte Santiago Bandrés Gracia, com a tècnic i funcionari 
adscrit al dit servei, la redacció del projecte de restauració de les voltes i de les 
cobertes de l’església del monestir de Sant Pere de Casserres.  
 
Per tal de resoldre les patologies constructives detectades, de manera definitiva, el 
projecte va proposar: 
 

1. La restitució de la volta desapareguda, per equilibrar les empentes de la volta 
central. 

2. El restabliment de la continuïtat de les voltes en les zones on estaven 
fissurades. 

3. L’aixecament de les cobertes per generar-ne unes de noves que funcionessin –
un cop impermeabilitzades- adequadament, amb la col·locació posterior de les 
lloses de pedra originals. 

 
A finals de l’any 2004 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va 
adjudicar a l’empresa Construccions Guardiola les obres de restauració de les voltes i 
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de les cobertes de l’església del monestir de Sant Pere de Casserres, obres que van 
començar el 21 de desembre de 2004. L’arquitecte Santiago Bandrés Gracia, autor del 
projecte, i l’arquitecte tècnic Josep Lluís Reventós Puigjaner van dirigir les obres. 
 
Amb la restitució de la volta de la nau lateral, que va substituir la volta de maó de pla 
feta als voltants de l’any 1960 (completament inútil i ineficaç, pel que feia a la seva 
funció estructural), es va resoldre els plantejaments inicials del projecte: equilibrar les 
empentes de la volta central, centrar les càrregues adequadament, evitar les 
compressions excessives que suportava el pilar central nord, recompondre les 
diverses parts desequilibrades i reconstruir la monolicitat i l’equilibri inicial del conjunt 
de les tres voltes. 
 
La formació de la volta es va fer amb un cindri de taulons, sobre el qual es va col·locar: 
en primer lloc, una capa de formigó de calç de 10 cm de gruix; en segon lloc, les lloses 
de pedra, disposades a plec de llibre i morterades (amb un cantell aproximat de 35 
cm); i en tercer lloc, una capa de massissat de formigó, de 20 cm de gruix, amb 
armadura d’acer  (doble malla electrosoldada de D8 15x15, amb estreps o agulles de 
D5 cada 30 cm i en les dues direccions). 
 
També va ser necessari actuar per la part inferior de la volta. Es va restablir la 
continuïtat en les zones on es presentava excessivament fissurada. Es van eliminar els 
elements que es presentaven saltadissos; prop de la façana, per causa de la distorsió 
creada per la deformació de la volta, hi havia elements de gran mida que no eren 
estables. Es va netejar i segellar l’intradós de les voltes en diversos punts, per tal 
d’eliminar –en la mesura en què va ser possible- una part dels regalims de morter de 
calç produïts per les filtracions d’aigua. Es van sanejar les fissures que ho requerien 
amb morter de calç, i es van eliminar els fragments més degradats.  
  
Un cop desmuntada la coberta de lloses de pedra, original del segle XI, es va 
regularitzar els pendents adequadament per tal de tornar a muntar-la de nou, ara ja 
impermeabilitzada i d’acord amb el procés constructiu següent: 
 

1. Col·locació, sobre els pendents regularitzats (amb el mateix material de 
farciment original existent sobre les naus sud i central, i amb encadellat 
ceràmic sobre la nova volta reconstruïda a la nau nord) , d’una barrera de 
vapor / estanqueïtat, amb vel de polietilè. 

2. Formació de pendents amb formigó, amb armadura de malla electrosoldada, 
sobre la barrera de vapor / estanqueïtat. 

3. Col·locació d’una membrana d’impermeabilització sobre els pendents de 
formigó. 

4. Estesa d’una capa de protecció de morter, de 5 cm de gruix i armada amb 
malla electrosoldada, sobre la membrana d’impermeabilització. 

5. Muntatge de la coberta sobre la capa de protecció de morter, en part amb 
lloses de pedra originals recuperades del desmuntatge, i en part amb lloses 
noves de pedra de Sant Vicenç. 
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El 73% de la superfície total de la coberta de l’església, abans del seu desmuntatge 
per a impermeabilitzar-la, conservava les lloses de pedra originals del segle XI; mentre 
que el 27% de la superfície restant corresponia a parts reconstruïdes o 
complementades amb una solera de peces ceràmiques (rajoles de Sant Genís). El 
projecte havia previst, inicialment, un reaprofitament del 90% de les lloses originals. És 
a dir, aproximadament es va preveure el cobriment del 66% de la superfície total de les 
cobertes amb les lloses originals reaprofitades, mentre que el 34% restant s’havia de 
reconstruir o complementar amb lloses noves de pedra calcària de mides similars. 
Aquestes previsions van haver de ser rectificades i modificades en el decurs de l’obra, 
per un augment molt important en la merma del material, a causa de la baixíssima 
qualitat  de la pedra i el pèssim estat físic i de conservació de bona part de l’enllosat 
original.  
 
Les lloses de pedra  que es van utilitzar per muntar la coberta original del segle XI 
corresponien a roques locals, de fet les pedreres es poden veure a l’entrada del 
monestir. Es podien descriure diverses varietats de pedres, que es diferenciaven pel 
seu color, textura, mida dels grans que les formaven, etc, però de manera general, 
totes elles podien ser descrites com una roca margosa, amb un contingut variable de 
material detrític format per grans de quars, calcita i feldspats. La matriu de la roca 
contenia quantitats variables d’argiles, principalment illita i caolinita, i el ciment era 
clarament carbonàtic. 
 
La merma total va arribar al 44% de les lloses de pedra originals desmuntades i només 
se’n va poder aprofitar el 56%. És a dir, el rendiment inicialment previst va quedar 
dràsticament reduït i va passar del 90% al 56%. Per tant, només es va poder cobrir el 
37% de la superfície total de les cobertes de l’església amb les lloses de pedra 
originals, concretament les teulades que cobreixen el presbiteri, els tres absis i els 
ràfecs de les naus nord i sud. La resta de la superfície de les cobertes va haver de ser 
reconstruïda i complementada amb lloses noves de pedra calcària de Sant Vicenç, 
molt més resistents que les lloses originals de pedra local.   
 
Coincidint també amb aquestes obres, l’empresa Constructora d’Aro també va 
substituir al claustre, sota la direcció de l’arquitecte Joan Albert Adell i l’arquitecte 
tècnic Joan Antoni Rodón, les teulades de rajola ceràmica de Sant Genís per unes 
noves cobertes de teula àrab envellida, per tal de resoldre-hi diverses patologies 
constructives: exfoliat i trencament de peces ceràmiques, fissures de retracció dels 
morters, filtracions d’aigües pluvials i humitats. 
 
Les obres de restauració de les voltes i cobertes van finalitzar el 21 de novembre de 
2005. 
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I.2.2.6.  LES OBRES DE REHABILITACIÓ PREVISTES AL 2012 
 
Els morters d’assentament del nou enllosat de les cobertes de l’església, que es va fer 
amb pedra de Sant Vicenç, han tingut des de l’any 2005 comportaments mecànics 
deficients que aconsellen la fixació, de nou, de les lloses.  Considerant les fortes 
variacions de temperatura dels climes osonencs, que poden variar en un any uns 
cinquanta graus (de menys 20 a més de 30), i per tal d’evitar possibles problemes de 
dilatacions, es va aplicar per a l’assentament de les lloses un morter bord de calç amb 
addició de ciment pòrtland, amb una dosificació al voltant d’1:3 (és a dir, un 25% de 
ciment pòrtland i un 75% de calç). En ser el morter utilitzat, per a l’assentament de les 
lloses, menys ric en ciment pòrtland i més ric en calç, és més permeable a l’aigua de 
pluja,aquesta penetra amb més facilitat i es glaça per causa de les baixíssimes 
temperatures a l’hivern (es pot arribar a 20 graus sota zero), i fa que el morter es vagi 
desintegrant amb el transcurs del temps; finalment, la falta de rugositat i porositat de 
les lloses fa que el material, ja inicialment degradat i que es troba poc adherit a les 
lloses amb les quals està en contacte, es desprengui i llisqui vessant avall. Aquest fet 
s’ha fet molt més evident a la vessant de tramuntana de la teulada, que es troba 
actualment en un estat de conservació pitjor –amb molta diferència- que el 
corresponent a la vessant de migjorn. Cal considerar, entre altres factors com són la 
dosificació de calç i ciment pòrtland dels morters i la geometria dels materials, les 
fortes variacions de temperatura dels climes osonencs, que poden variar en un any 
uns cinquanta graus (de menys 20 a més de 30). 
 
Pel que fa a les teulades del campanar, que van ser reconstruïdes amb rajoles 
ceràmiques durant les obres de restauració dels anys 90, s’ha pogut comprovar 
patologies i lesions com exfoliat, trencament i despreniment de les peces (rajoles de 
Sant Genís), i fissures de retracció dels morters d’assentament. 
 
Per tant, en ser necessària la rehabilitació de les teulades del campanar i de l’església, 
el Servei de Patrimoni Arquitectònic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va encarregar l’any 2011 la 
redacció del Projecte Bàsic i d’Execució de rehabilitació de cobertes del campanar i de 
l’església del monestir de Sant Pere de Casserres a l’arquitecte Santiago Bandrés 
Gracia, com a funcionari adscrit al servei esmentat. El projecte redactat preveu la 
fixació, de nou, de les lloses de la coberta de l’església i, a més, la substitució de les 
peces ceràmiques de la teulada del campanar (rajoles de Sant Genís) per teules àrabs 
antigues. Per tant, l’àmbit delimitat pels treballs previstos en aquest projecte, amb una 
superfície de 523 m2 i un pressupost de contracta de 126.012,93 euros, comprèn: les 
cobertes de lloses de les tres naus de l’església i la teulada del campanar del monestir 
de Sant Pere de Casserres. La Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la 
Catalunya Central va aprovar el projecte el dia 27 de maig de 2011. 
 
Les obres d’aquesta actuació s’inscriuen en el marc del conveni de col·laboració 
establert, en data 8 de gener de 2009, entre la Generalitat de Catalunya i la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, per al desenvolupament del “Programa 
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Romànic Obert”, i el conveni específic, de data 30 d’octubre de 2009, establert entre 
aquests dos organismes i el Consell Comarcal d’Osona, com a propietari del 
monument, en la seva condició de gestor i destinatari de la subvenció. 
 
Les obres, que han estat adjudicades pel Consell Comarcal d’Osona a l’empresa Art i 
Construcció el mes d’abril de 2012, seran dirigides per l’arquitecte Santiago Bandrés 
Gracia i l’aparellador Josep Lluís Reventós i Puigjaner, començaran l’1 de juny de 
2012 i tindran una duració estimada de tres mesos. 
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I.2.2.7.  LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES (*) 
 
(*) Com a exposició de les intervencions arqueològiques fetes al monestir de Sant 
Pere de Casserres, adjuntem l’article La intervenció arqueològica, dels arqueòlegs 
Josep Pujades i Carme Subiranas, publicat en els apèndixs del llibre Sant Pere de 
Casserres. Història i llegenda, de Teresa Soldevila, editat pel Consell Comarcal 
d’Osona i Eumo Editorial. 
 
 
 

La intervenció arqueològica 
 
 
El Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya va promoure la intervenció arqueològica al monestir de Sant Pere de 
Casserres com a treball complementari de les obres de restauració i consolidació de 
l’edifici. El projecte arquitectònic va ser encarregat a Joan-Albert Adell i Gisbert, 
arquitecte, i el projecte arqueològic va ser redactat per Eduard Riu i Barrera, arqueòleg 
del Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. L’equip d’arqueòlegs estava format per Josep Pujades, director de 
l’excavació, Carme Subiranas, arqueòloga tècnica, Imma Mestres, arqueòloga 
dibuixant, i entre 5 i 6 obrers de l’empresa <<Constructora d’Aro>>, de Manresa. 
 
De fet, la catalogació del monument com a Bé Cultural d’Interès Nacional comporta per 
se una actuació d’aquest tipus; a més, cal recordar que mai abans no s’havia realitzat 
cap mena d’investigació del subsòl de l’edifici ni dels altres elements que podien ser 
excavats (voltes, carcanyols, cobertes...). La finalitat última, a banda de recuperar el 
màxim de material arqueològic i d’elements arquitectònics, era datar els diferents 
cossos que componen el conjunt i, alhora, estudiar-ne la progressió en el temps. Al 
final de la intervenció, coberts els objectius inicials fins allà on la documentació 
arqueològica permetia, es van poder elaborar diverses hipòtesis de treball que 
s’haurien de poder desenvolupar en el futur, sobretot pel que fa a un possible lloc 
d’hàbitat anterior a la construcció del monestir, la primera meitat del segle XI. 
 
 

Elements 
 

La primera cosa que podrà observar el visitant del monestir a mesura que s’acosti a 
l’edifici són les cobertes. Les persones que hagin conegut el conjunt monumental 
abans de la restauració quedaran sorpreses del fet que hagin desaparegut les teules 
vermelles, de tipus àrab, que darrerament el cobrien. En alguns llocs hi ha lloses i, en 
altres, pedra de Sant Vicenç, de tonalitats vermelloses. Aquest canvi està motivat pels 
resultats de la intervenció arqueològica: es van localitzar in situ les lloses de coberta 
de l’església, exceptuant les de la nau de tramuntana (caiguda en un terratrèmol el 
1427) i les de la nau de llevant del claustre. La coberta de l’església estava en un estat 
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de conservació òptim i només va fer falta impermeabilitzar-la; les lloses de la nau de 
llevant del claustre estaven lleugerament desplaçades i es van haver de recol·locar. A 
la resta de l’edifici, amb la intenció de recuperar la fesomia original, es va restituir la 
coberta amb lloses planes del tipus Sant Vicenç, molt més adequades que les teules 
àrabs. 
 
Un altre dels elements que poden sobtar és la restitució del claustre. S’han reconstruït 
les quatre galeries: dos porxos amb l’estil del claustre romànic i els altres dos seguint 
les pautes dels monjos del monestir quan el referen al segle XV. Durant l’actuació 
arqueològica es van poder recuperar diversos elements que han permès aquesta 
restitució: 6 capitells (als quals cal afegir la reproducció dels altres sis que es 
conserven al Museu Episcopal de Vic), 12 àbacs, 8 impostes, 49 dovelles, 6 bases de 
columna, 12 fragments de fust de columna, 3 bases i fusts monolítics i 1 mènsula. A 
aquests elements s’hi han d’afegir els dos conjunts localitzats in situ, situats als angles 
nord-oest, i la base, el fust, el capitell i l’àbac, al nord-est. Aquests dos conjunts eren a 
l’interior dels pilars de planta quadrada que encara es conservaven. 
 
Una part d’aquests elements s’havia reutilitzat en el podi d’època moderna que es 
construí a l’entorn del pati del claustre. Sota la represa del podi encara es podien 
observar les emprentes de calç d’algunes de les bases de les columnes del claustre 
romànic. 
 
El sòl de l’església estava recobert d’una fina capa de calç; també es van poder 
documentar restes de calç en altres dependències de l’edifici, sobretot, a les galeries 
del claustre. Al sòl del presbiteri la capa de calç era de coloració vermella, a causa de 
la barreja de material ceràmic esmicolat. Amb la finalitat d’evitar el pronunciat pendent 
est-oest al sòl de l’església, en successives reformes s’havia aixecat el nivell del 
paviment a les parts més baixes, prop de la porta de la façana oest, on es van poder 
documentar dos nivells diferents de paviment de calç. 
 
En alguns punts de l’església, del claustre i de les seves dependències annexes es 
van localitzar lloses que podien fer pensar que en algun moment el sòl havia estat 
cobert per un enllosat. Es va poder comprovar que aquestes lloses s’havien utilitzat 
per tapar els desnivells de la roca, en alguns casos perquè era massa pronunciat  i, en 
d’altres, per tapar i farcir els buits que hi havia a terra causats per beis i, alhora, per les 
nombroses tombes antropomorfes excavades a la roca. Els únics llocs que van ser 
pavimentats amb lloses foren les plantes superiors: el pis del campanar, el de la nau 
de ponent del claustre i el superior de l’hospital. Darrere l’absidiola de migdia, es va 
localitzar un paviment del tipus opus signinum, bé que aquest és l’únic espai que no va 
ser excavat durant l’actuació. 
 
L’església va ser el primer edifici construït de tot el conjunt. Durant el procés 
d’intervenció arqueològica es van desmuntar els esglaons i els paviments de lloses 
que hi havia a l’absis central i a les absidioles, les banquetes laterals del presbiteri i 
l’altar adossat al fons de l’absis. Tots aquests elements corresponien a l’època que el 
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monestir havia estat ocupat pels jesuïtes (segles XVI-XVIII). Sota l’enllosat es va poder 
recuperar la base de l’altar major que havia presidit l’església des del principi; els altars 
de les absidioles havien estat reaprofitats en la construcció dels altars moderns. 
 
L’actuació a l’església, però, encara va aportar més informació. A banda de les anelles 
clavades en diferents punts de la volta, sobretot a la zona del presbiteri, que tenien la 
finalitat de servir de suport a diferents elements decoratius, es van poder observar els 
indicis de l’existència d’un campanar anterior a l’actual, que devia estar situat al tram 
oest de la nau lateral sud, damunt la volta. Es conserven els quatre forats per on 
devien passar les cordes de les campanes i l’obertura d’accés al campanar, on 
s’arribava a través d’una escala de fusta, els encaixos de la qual es conserven als 
murs de l’església (que no s’han de confondre amb els encaixos per a les bastides). La 
base on es devia assentar aquest campanar serien els murs de l’angle sud-oest de 
l’església i l’arc former; a l’est, el límit devia ser la junta de formigó que es pot observar 
a la volta de la nau. 
 
Entre l’església i l’edifici de l’hospital hi ha les restes d’una estructura de planta 
quadrada, amb un pilar central. Alguns autors hi han volgut veure les reminiscències 
del castell de Casserres o, en el seu defecte, les restes d’una torre; el gruix de les 
parets, escassament 60 centímetres deautoritza aquestes hipòtesis. L’edifici, amb 
coberta a quatre vessants i una porta a l’extrem oest de la façana de migdia, devia 
estar destinat a usos agropecuaris. Probablement sigui un dels edificis esmentats en el 
document redactat el 27 de juliol de 1410 (Cúria Fumada de Vic), on es descriu la 
inspecció que es va fer al monestir amb la presència, entre altres personatges, de dos 
mestres de cases de Vic. 
 
 

Necròpolis 
 

Es van localitzar 77 tombes en l’espai ocupat pel monestir. Per la distribució, 
morfologia i estat de conservació, es poden distingir tres fases d’enterraments. 
 
El monestir de Sant Pere de Casserres es construí damunt una necròpolis datable dels 
segles IX-X. Les tombes estan distribuïdes a la zona del claustre i a les seves 
dependències. Es tracta de tombes antropomorfes excavades a la roca. Si bé la 
majoria estan orientades est-oest, moltes es van construir aprofitant els beis de la 
roca, per la qual cosa estan orientades de nord a sud. Moltes van ser buidades en el 
moment de construir les dependències del claustre i unes altres van quedar afectades 
pel rebaix que es practicà a la roca amb la finalitat d’anivellar el sòl. Algunes 
apareixien plenes de pedres i la calç del paviment del claustre hi passava pel damunt. 
Aquest conjunt de tombes s’hauria de relacionar amb l’antiga església de Sant Pere, ja 
en runes en el moment de bastir el monestir. 
 
Darrere les absidioles es va localitzar un altre grup de tombes, també antropomorfes i 
excavades a la roca, que no estaven afectades per cap dels murs de l’edifici, seguint el 
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perímetre exterior definit pels absis. Aparentment, els individus hi van ser inhumats 
quan l’església ja estava construïda, entre els segles XI i XII. Com les anteriors, 
estaven totes orientades d’est a oest, exceptuant les que aprofitaven un bei, que 
anaven de nord a sud. Les tombes situades darrere l’absidiola del costat de migdia 
estan travessades per un mur; es tracta de l’estructura de la sagristia moderna, a la 
qual s’accedia des de l’església per una porta oberta al mur de l’absis. Això suposa 
que part de la necròpolis va ser amortitzada abans de la construcció de la dita 
sagristia; posteriorment, es devia continuar enterrant a l’est d’aquesta estructura. 
 
A la mateixa època caldria atribuir les tombes localitzades a l’interior de l’església: tres 
a la nau central, tres a la nau lateral nord i una a la nau lateral sud. Totes estaven 
orientades d’est a oest i situades al centre de les respectives naus. Podrien tractar-se 
de tombes de religiosos o de prohoms enterrats a l’interior de l’església (estan 
documentats els sepelis de diverses vescomtesses del llinatge dels Cardona fins a 
finals del segle XII, del bisbe Guillem de Tavertet el 1233, de diversos membres dels 
Cabrera, dels Sau, dels Savassona, dels Tavertet i d’altres). En una descripció del 
segle XIX es parla de dos sarcòfags reutilitzats com a base de l’altar i, durant la 
intervenció arqueològica, es va localitzar un fragment de sarcòfag, amb una inscripció 
de tipus gòtic, que servia de paviment a la base dels esglaons d’accés al presbiteri 
(aquest paviment es va construir a l’època que els jesuïtes ocupaven el monestir). 
 
A una tercera fase, datable dels segles XV-XVI, correspondria una inhumació en fossa 
simple documentada al tram oest de la nau de tramuntana, sota un paviment de lloses. 
Probablement en aquesta fase caldria incloure els enterraments en fossa simple 
apareguts durant un rebaix de terres de la màquina excavadora davant la façana de 
l’església. Aquesta fase estaria relacionada amb la presència dels jesuïtes i en el 
moment que la volta de la nau lateral nord ja estaria ensorrada. 
 
D’altra banda, en el transcurs de la intervenció arqueològica es va poder constatar que 
l’estructura quadrada adossada al parament exterior del mur de tancament nord de 
l’església no era el recinte d’un cementiri, contràriament al que tradicionalment s’havia 
afirmat en diferents versions. 
 
Finalment, darrere l’absidiola de la nau lateral sud, fora de l’espai ocupat per la 
sagristia moderna, encara hi ha algunes tombes per excavar. Els darrers dies de la 
intervenció es van localitzar mitja dotzena de tombes excavades a la roca amb coberta 
de lloses i alguna de les cobertes era monolítica. 
 
 

Territori 
 

De la mateixa manera que la manca d’una intervenció arqueològica al monestir de 
Casserres havia dificultat la correcta interpretació de l’edifici, la manca d’una actuació 
arqueològica en l’espai comprès entre la muralla i el monestir (uns dos quilòmetres de 
península) ha de comportar, forçosament, una indefinició en els plantejaments teòrics 
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a propòsit del lloc ocupat pel castell, de la seva existència i de la relació entre castell i 
monestir. 
 
La important necròpolis documentada al subsòl del monestir evidencia l’existència d’un 
poblament nombrós a l’espai situat a l’interior de la muralla. S’ha de parlar, doncs, de 
poblat fortificat a Casserres abans del segle XI. Són interessants les semblances que 
es podrien establir amb el veí poblat de l’Esquerda (Masies de Roda, Osona), amb una 
posició estratègica similar, dalt d’una península envoltada pel Ter. 
 
Aquesta hipòtesi obre noves expectatives en l’estudi de la zona de Casserres a partir 
de la documentació de la necròpolis, amb 77 tombes localitzades i possiblement 
moltes més que van ser destruïdes en el moment de construir el claustre i d’anivellar 
l’espai situat a l’exterior de l’edifici, a migdia. Els turons i el terreny pla que s’estenen 
entre la muralla i la punta de la península permetrien l’existència d’aquest poblament. 
 
Amb aquesta finalitat seria molt interessant realitzar una intervenció arqueològica a la 
muralla que tanca la península de Casserres per poder-la documentar correctament. 
Fa temps que s’ha acceptat que el repetit document de Lluís el Piadós sobre la muralla 
de castrum serram feia referència a la línia de fortificació que passava per Casserres 
sense cap mena de documentació, ni escrita ni arqueològica, que hi faci referència. 
Igualment, s’hauria de programar una prospecció i sondejos arqueològics a la 
superfície de la península amb la finalitat de localitzar les restes i les empremtes que 
s’hagin pogut conservar (estructures murals, sitges, dipòsits, etc.). 
 
D’altra banda, és òbvia la immillorable posició estratègica de la península de 
Casserres en la via de comunicació a través del Ter. Des del monestir es veuen 
diversos castells de la comarca (Cabrera, Orís, Voltregà, Gurb), l’església de Bellmunt 
(antiga capella del castell de sa Reganyada) i el puig dels Moros, on s’ubica la muralla 
que tanca la península de Casserres pel sud. Des del puig dels Moros, punt més alt 
del recinte fortificat, es veuen els castells esmentats anteriorment, a més de la vall de 
Sau, Savassona (Sant Feliuet) i nuclis del nord de la plana de Vic (Manlleu i la zona de 
Voltregà). L’actuació arqueològica és l’única possibilitat que hi ha, si en queden restes, 
de localitzar l’edifici del castell, lluny d’hipòtesis sense fonaments. 
 
Aquests darrers temps, arran de la inauguració de les obres de restauració, 
consolidació i millora del conjunt monumental, s’ha fet referència al camí d’accés al 
monestir, indicant que el camí actual és el mateix que utilitzaven els monjos. En aquest 
aspecte cal recordar que la muralla tenia la funció d’impedir l’entrada al recinte fortificat 
pel punt on l’accés era més fàcil; seria interessant d’observar que la muralla no 
presenta obertures destinades als accessos que, si bé podria haver-n’hi hagut, no són 
imprescindibles (de fet, encara està per demostrar si al lloc on el camí actual travessa 
la muralla hi havia hagut una porta o bé si es tracta d’una destrucció moderna). La via 
de comunicació principal va ser sempre a través del riu Ter, que es podia travessar 
fàcilment pels guals. És curiós que, a nivell popular, s’oblida que el pantà és una obra 
d’enginyeria construïda durant els anys 60 d’aquest segle i es fa difícil, sovint, 
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d’imaginar-se el paisatge d’abans d’aquesta data, totalment diferent a l’actual. La gent 
gran encara pot parlar de les passeres que hi havia per travessar el riu. Seria molt 
interessant, en un projecte molt més ampli, recuperar a nivell teòric aquest paisatge i, 
alhora, fer un estudi dels antics camins d’accés. 
 

 
Josep Pujades i Carme Subirats 

abril-juny 1995 
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I.3.1.  ANTECEDENTS 
 
L’any 1994 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va adjudicar les 
obres de restauració del monestir de Sant Pere de Casserres. El projecte d’obres, 
redactat per l’arquitecte Joan Albert Adell, va ser aprovat per la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural el 9 de maig de 1994.   
 
Les obres de restauració de les cobertes del monestir representaven només una part 
del conjunt de les obres previstes en el projecte, el qual plantejava, entre altres 
previsions, el desmuntatge de totes les cobertes, incloent-hi les de l’església i les de 
l’edifici o ala de llevant, tant les que estaven desfetes com les que havien estat refetes. 
Les noves cobertes havien de ser de teula àrab, aprofitant, però, les teules velles que 
cobrien les teulades existents. Tanmateix, l’arquitecte Joan Albert Adell indicava en el 
projecte: “[...] llevat que l’exploració arqueològica de l’extradós de les voltes aporti 
noves dades sobre les cobertes originals, que obliguin a reconsiderar aquesta opció. 
Les cobertes de l’absis, que conserven l’enllosat original seran netejades, 
prospectades arqueològicament, i refetes amb el mateix material que la coberta 
original. A l’església es corregiran les pendents, i sobretot el gratuït graó que es forma 
amb la coberta de la nau nord, alhora que es restituiran els pinyons que delimiten la 
coberta per llevant i ponent”. 
 
En el decurs de les obres, i com a resultat de l’excavació arqueològica, la direcció 
facultativa va redactar, d’acord amb el Servei del Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya, un reformat del projecte, que va ser aprovat per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona el 8 de gener de 1996. L’arquitecte Joan 
Albert Adell va justificar la necessitat del projecte reformat amb els arguments 
següents:  “... la present reforma de projecte respon a la necessitat d’adequar la 
restauració del Monestir als resultats de l’excavació arqueològica. Al realitzar la neteja 
de les cobertes de l’església i de les altres dependències, han quedat al descobert les 
cobertes originals de llosa. A la nau central, nau sud, absis i absidioles de l’església, i 
coberta oest de l’edifici de llevant, es troben unes lloses amb reposició dels elements 
malmesos. A la coberta de la nau nord de l’església, s’adopta la utilització de la rajola 
de Sant Genís com a material més compatible amb la llosa original...” 
 
L’acta de la sessió, en la qual la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona va aprovar el projecte, feia constar entre altres punts els següents: “El 
reformat obeeix a la necessitat d’adaptar el projecte executiu aprovat per aquesta 
Comissió en la seva sessió de 9 de maig de 1994 a les descobertes que els treballs en 
curs han posat de manifest a l’antic monestir de Sant Pere de Casserres. D’acord amb 
les explicacions del senyor Adell, han sorgit les cobertes originals de llosa  en bon 
estat de conservació, i en un tant per cent molt alt de la seva superfície. 
Conseqüentment es rectifica la pretensió original de cobrir amb teula, i es substitueix 
en el reformat del projecte, pel manteniment de la llosa original del monestir romànic. 
Es reaprofita la coberta de teula de l’edifici de ponent refet al segle XIV i així poder 
explicar la diferència de construcció entre aquesta sala i la resta de l’antic monestir. 
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D’altra banda, s’emprarà rajola de Sant Genís, amb un tractament específic per 
recobrir-la de verdet i obtenir una imatge homogènia amb la resta de la coberta 
primigènia, a més cal tenir present la impossibilitat de recuperar materials originals 
donat l’esgotament de les pedreres. [...]. 
 
Amb aquests canvis, respecte al projecte inicial, es va recuperar la coberta d’enllosat 
original de l’església i de l’edifici de l’ala de llevant, eliminant el gruix de runes format 
pels materials de les diverses cobertes que s’anaven construint a mesura que quedava 
obsoleta la teulada anterior. Mitjançant les excavacions arqueològiques, en algunes 
zones de la coberta es van trobar fins a set capes de teules superposades. Amb 
l’eliminació de tots aquests materials acumulats sobre les cobertes originals, es va 
alleugerir considerablement el pes suportat per les voltes de l’església i de l’edifici de 
l’ala de llevant. Com sigui que la coberta de l’església no resultà suficientment estanca, 
es rejuntaren els junts entre les lloses i, a més a més, es complementà amb zones 
resoltes amb una solera de rajola de Sant Genís. Els envanets de sostremort i la 
coberta de la nau lateral de tramuntana, fets sobre la volta de maó de pla construïda 
per l’arquitecte Camil Pallàs, van ser substituïts per un forjat inclinat de biguetes i 
revoltons, i una solera de rajola de Sant Genís. Pel que fa a les teulades de l’edifici de 
l’ala de llevant, es va conservar l’enllosat original a la vessant de ponent i es va 
reconstruir la vessant de llevant amb rajola ceràmica de Sant Genís. 
 
Finalment, el dia 10 de juny de 1998 foren inaugurades oficialment les obres de 
restauració arquitectònica de l’antic monestir i del seu entorn, que recuperaren un dels 
monuments romànics més importants de Catalunya. 
 
Un temps després d’acabades les obres de restauració dels anys 90, entre finals de 
l’any 2001 i principis de l’any 2002, es va fer palès que la coberta de l’església 
presentava problemes molt greus d’impermeabilització –a la nau central s’observaven 
goteres generalitzades- i que, amb les filtracions d’aigua, es produïen arrossegaments 
i caigudes del material que conformava la volta de la nau central de l’església, alguns 
d’una grandària tal que podia afectar la seguretat dels visitants. A la part superior de la 
coberta s’observaven enfonsaments i fissures, moltes estaven limitades al rejuntat 
entre les peces i algunes presentaven una certa continuïtat i afectaven a diversos 
materials. L’estat de conservació de la part més important de l’antic monestir de Sant 
Pere de Casserres era realment molt preocupant, perquè les patologies detectades en 
les cobertes estaven degradant molt acceleradament el monument. 
 
La decisió de mantenir in situ les lloses originals del segle XI, en aparèixer amagades 
sota sis o set capes de teules àrabs amb les prospeccions arqueològiques de les 
obres de restauració dels anys 90, sense cap element que assegurés suficientment la 
impermeabilització de la coberta (per sota o per sobre), amb la utilització d’un producte 
de rejuntat que segons les prescripcions tècniques hauria d’haver garantit la 
impermeabilització, havia estat –com a intervenció en el patrimoni- una molt bona 
intenció, però malauradament havia esdevingut tècnicament insuficient. 
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Per tal de resoldre les patologies detectades, de manera definitiva, es va redactar el 
Projecte de restauració de les voltes i de les cobertes de l’església. El projecte va 
proposar: la restitució de la volta desapareguda en el terratrèmol del segle XV, per 
equilibrar  les empentes de la volta central; el restabliment de la continuïtat de les 
voltes en les zones on estaven fissurades; i l’aixecament de les cobertes per generar-
ne unes de noves que funcionessin –un cop impermeabilitzades- adequadament, amb 
la col·locació posterior de les lloses de pedra originals.  
 
Les obres de restauració de les voltes i de les cobertes de l’església van ser 
adjudicades a finals de l’any 2004. El 73% de la superfície total de la coberta de 
l’església, abans del seu desmuntatge per a impermeabilitzar-la, conservava les lloses 
de pedra originals del segle XI; mentre que el 27% restant corresponia a parts 
reconstruïdes o complementades amb una solera de peces ceràmiques (rajoles de 
Sant Genís). El projecte havia previst inicialment un reaprofitament del 90% de les 
lloses originals. És a dir, es va preveure aproximadament el cobriment, amb lloses 
originals reaprofitades, del 66% de la superfície total de les cobertes. El 34% restant 
s’havia de reconstruir o complementar amb lloses noves de pedra calcària de mides 
similars. Malauradament aquestes previsions van haver de ser rectificades i 
modificades en el decurs de l’obra, per un augment molt important  –totalment 
inesperat- en la merma del material recuperat, a causa de la baixa qualitat de la pedra 
i el pèssim estat de conservació de bona part de l’enllosat original, que es va trobar, en 
ser aixecat, molt trinxat i fissurat. La merma total va arribar al 44% de les lloses 
originals desmuntades, en comptes del 10% previst inicialment. És a dir, es va 
recuperar el 56% de les lloses, en comptes del 90% que s’havia estimat en el projecte. 
Tot i això, la superfície que es va poder muntar realment amb lloses originals va ser 
finalment el 37% de la superfície total de teulades de l’església, en comptes del 66% 
previst inicialment, perquè va restar, a més, un petit acopi residual d’uns cinc palets, 
amb el 10% de les lloses recuperades –suficient només per muntar aproximadament 
28 m2 de teulada-, que no es podia combinar constructivament amb el muntatge de les 
lloses noves. En resum, de tenir una superfície de 506 m2 de lloses originals (el 73% 
de la superfície total de coberta), vam passar a tenir una superfície de 256 m2 (el 37% 
de la superfície total). Només va ser possible tornar a cobrir amb lloses originals: 
l’absis, les dues absidioles, el presbiteri i dues franges d’ 1,00 i 1,50 metres d’amplada  
per formar els ràfecs de tramuntana i de migjorn. La resta de la superfície de les 
cobertes es va reconstruir i completar amb lloses noves de pedra calcària de Sant 
Vicenç, més resistents que les lloses originals de pedra local. 
 
Coincidint també amb aquestes obres, l’empresa Constructora d’Aro també va 
substituir al claustre, sota la direcció de l’arquitecte Joan Albert Adell i l’aparellador 
Joan Antoni Rodón, les teulades de rajola ceràmica de Sant Genís per unes noves de 
teula àrab envellida, per tal de resoldre-hi diverses patologies constructives: exfoliat i 
trencament de peces ceràmiques, fissures de retracció dels morters, filtracions 
d’aigües pluvials i humitats .  
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Les obres de restauració de les voltes i cobertes de l’església van finalitzar l’any 2005. 
En el decurs d’aquestes obres es va considerar les fortes variacions de temperatura, 
pròpies dels climes osonencs, que poden variar en un any uns cinquanta graus (de 
menys 20 a més de 30), i, per tal d’evitar possibles problemes de dilatacions, es va 
aplicar per a l’assentament de les lloses un morter bord de calç amb addició de ciment 
pòrtland, amb una dosificació al voltant d’1:3 (és a dir, un 25% de ciment pòrtland i un 
75% de calç), i àrid. Aquest morter d’assentament ha tingut un comportament mecànic 
deficient que ha aconsellat la fixació, de nou de les lloses. En ser el morter 
d’assentament de les lloses menys ric en ciment pòrtland i més ric en calç, és més 
permeable a l’aigua de pluja, aquesta penetra amb més facilitat i es glaça, per causa 
de les baixíssimes temperatures a l’hivern (es pot arribar a 20 graus sota zero), i fa 
que el morter es vagi desintegrant amb el transcurs del temps; finalment, la falta de 
rugositat i porositat de les lloses fa que el material, ja inicialment degradat i que es 
troba poc adherit a les lloses amb les quals està en contacte, es desprengui i llisqui 
vessant avall. 
 
Pel que fa a les teulades del campanar, que van ser reconstruïdes amb rajoles 
ceràmiques de Sant Vicenç durant les obres de restauració dels anys 90, s’ha pogut 
comprovar les patologies i lesions següents: exfoliat, trencament i despreniment de 
peces, i fissures de retracció dels morters d’assentament. 
 
El projecte de rehabilitació de les cobertes del campanar i de l’església, que va ser 
redactat l’any 2011per solucionar les patologies constructives esmentades en els dos 
paràgrafs anteriors, va ser aprovat,  per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de 
la Catalunya Central, el 27 de maig de 2011. Les obres, que començaran el 21 de 
maig d’enguany, seran les següents: 
 

• Aixecament de les lloses noves de pedra de Sant Vicenç. 
• Eliminació del morter d’assentament per sobre de la planxa de formigó. 
• Neteja per abrasió dels regalims de calç que afecten una part de les lloses. 
• Recol·locació de les lloses sobre un morter d’assentament elaborat amb una 

barreja de calç, ciment pòrtland i sorra, amb una dosificació de l’ordre d’1:1:4, 
diferent a la que es va aplicar anteriorment, disposant, a més, fixacions 
mecàniques de les lloses amb ganxos d’acer inoxidable i juntes de dilatació 
cada sis metres als dos vessants de la coberta. 

 
Pel que fa a la rehabilitació de les teulades del campanar, un cop contrastat i 
comprovat el resultat de la reparació de les cobertes del claustre que es va fer set 
anys enrere, s’ha proposat, per criteris de coherència i com a millora substancial pel 
bon comportament del material i de la solució constructiva, un tractament similar: 
substitució de les rajoles ceràmiques de Sant Genís per teules àrabs antigues de 
recuperació (en comptes de teules de teules envellides artificialment). 
 
Pel que fa a les cobertes de l’ala de llevant, cal assenyalar que des de mitjans de la 
dècada dels 90, època en què es van restaurar, no s’hi ha fet cap obra de rehabilitació 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

ni manteniment. Les patologies que suporten les teulades de l’edifici, derivades de la 
manca d’impermeabilització, són molt similars a les exposades anteriorment en 
referència a les cobertes de l’església, sent d’aplicació les mateixes observacions i 
comentaris. 
 
Cal assenyalar també el mal estat general de conservació dels murs de pedra situats 
al costat del camí que condueix als serveis sanitaris. Aquests murs fan una doble 
funció: per una banda fan de contenció de les terres que envolten l’absis, les 
absidioles i l’ala de llevant, i, per l’altra, fan de muret de protecció per evitar caigudes 
dels visitants que utilitzen el camí. 
 
Finalment, també cal informar del mal estat de conservació i de la degradació de tres 
murs situats en les restes de l’antic forn del monestir, en patir el creixement agressiu i 
incontrolat dels vigorosos arrels d’un vell om. 
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I.3.2.  ANÀLISIS I CONSIDERACIONS 
 
Tal i com s’ha dit abans, les patologies que suporten les teulades de l’edifici de l’ala de 
llevant, són molt similars a les exposades anteriorment en referència a les cobertes de 
l’església i del campanar, sent d’aplicació les mateixes observacions, comentaris i 
experiències acumulades en les obres de restauració i manteniment del monestir.  
 
La teulada de l’ala de llevant és a dos aigües. Al vessant de migjorn, un cop feta 
l’excavació arqueològica durant les obres de restauració dels anys 90, es va mantenir 
íntegrament  les lloses de pedra originals, rejuntant-les i sense desmuntar, la resta 
d’aquest vessant es va refer amb rajola ceràmica de Sant Genís. Al vessant de llevant 
no es va trobar restes d’enllosat i es va refer tot sencer amb rajoles ceràmiques. 
 
L’enllosat del vessant de migjorn presenta diversos enfonsaments o clots respecte del 
pla general de coberta i del carener. Aquests enfonsaments no semblen recents, 
encara que les unions de les lloses marquen petits moviments. L’abast dels 
enfonsaments, per deformabilitat del material de reblert que suporta la teulada, 
s’aprecia a simple vista des del campanar. 
 
Les lloses de pedra, molt irregulars, estan col·locades de manera que faciliten 
l’escolament per superposició parcial entre elles. Estan unides amb morter de junta i 
col·locades sobre un llit de morter. Els junts, irregulars per la pròpia geometria de les 
lloses, presenten problemes de filtracions. L’estat d’aquests junts no és gaire bo i s’hi 
aprecien fissures de retracció. 
 
El vessant de llevant, que es fa refer amb rajol de Sant Genís de 21x30x2 cm, 
presenta un estat aparentment bo. La mida d’encavalcament de les peces és de 4 cm. 
En la zona del ràfec les peces canvien el sentit en dues filades, amb un 
encavalcament similar i una volada de 17 cm. No s’ha observat patologies pròpies dels 
materials ceràmics, aquests estan aparentment  en bon estat de conservació. 
Tanmateix, l’indici més significatiu de la patologies detectades en els materials 
ceràmics de les cobertes del campanar i de l’església van ser les esquerdes que 
presentava el morter de base. Per la seva distribució semblaven produïdes per 
retracció del material durant el procés d’enduriment. De manera similar aquesta 
retracció també podria donar lloc, més tard o més d’hora, al despreniment de les peces 
de ceràmica de les teulades de l’ala de llevant, les quals quedarien sense adhesió i 
podrien caure per causa de les pluges i del vent. En filtrar-se l’aigua a l’interior, entre la 
discontinuïtat existent entre el morter i la ceràmica, i glaçar-se per les baixes 
temperatures, expandiria i ajudaria –pels processos de gelifracció- a la separació entre 
la peça i el substrat.  
 
Pel que fa a l’interior, la volta, sota les cobertes  esmentades, presenta les patologies 
derivades del mal funcionament d’aquestes. Les humitats hi són presents i, de fet, un 
degoteig continu d’aigua té lloc a l’interior de la nau diversos dies desprès d’una 
tempesta.  
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Les causes principals del mal estat de conservació de les teulades de l’ala de llevant 
són les següents: 
 

• Manca d’impermeabilització de la coberta. 
• Esquerdat del rejuntat de les lloses de pedra de la coberta, causa de les 

infiltracions d’aigua i dels importants degoters a l’interior de la nau. 
• Humectació permanent dels materials de reblert de la volta de la nau, que ha 

de suportar, com a conseqüència, la retenció continuada d’aigua i un sobrepès 
excessiu molt considerable. 

• Humitats i degoters en els encontres entre el vessant de migjorn i la coberta del 
claustre, per manca d’impermeabilització i d’un bimbell adequat. 

 
El mal estat general de conservació dels murs situats al costat del camí que condueix 
als serveis sanitaris, amb caiguda de carreus i pèrdua progressiva dels morters, té 
com a causa principal la manca absoluta de manteniment. Aquests murs estan envaïts 
i colonitzats per vegetació i plantes superiors que, amb els seus arrels, els erosionen, 
deterioren i en contribueixen a la degradació i inestabilitat. A tall d’exemple, molt 
recentment han estat talats dos arbres de grans dimensions que, amb els seus 
potentíssims arrels s’inserien en els murs, fins al punt de posar-ne en perill la 
continuïtat. 
 
Pel que fa a les restes de l’antic forn de pa del monestir, els murs també es troben en 
molt mal estat de conservació. La degradació física d’aquests elements és ben 
evident: han estat rebentats pels arrels d’un om, provocant moviments, desploms i 
caiguda de pedres i carreus.  
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I.3.3.  CONCLUSIONS 
 
Com a resum i conclusions, es pot afirmar que hi ha diverses patologies i causes 
distintes que expliquen l’estat de la coberta de l’ala de llevant: 
 
Es un fet contrastat, al llarg dels últims anys, que la falta d’impermeabilització de la 
coberta provoca un efecte esponja en el conjunt de materials de rebliment de la volta, 
que després, durant setmanes, va deixant anar l’aigua retinguda. Aquesta retenció 
d’aigua és un sobrepès considerable que la volta no pot suportar indefinidament. Les 
contínues filtracions d’aigua acabarien, a la llarga, provocant el deteriorament físic de 
la volta , amb arrossegaments i caigudes del material que la conforma. 
 
La decisió de mantenir in situ les lloses originals, en les obres de restauració dels anys 
90, sense cap element que assegurés suficientment la impermeabilitat de la coberta 
(per sota o per sobre), va ser –com a intervenció en el patrimoni- una molt bona 
intenció, però ha esdevingut amb el pas del temps un error constructiu, tècnicament 
insuficient. 
 
D’altra banda, les patologies detectades en les teulades del claustre, campanar i 
església, reconstruïdes amb rajols o peces ceràmiques de Sant Vicenç, aconsellen la 
substitució d’aquest material per un altre més estable i adequat com pot ser la teula 
àrab. 
 
Per tant, és absolutament necessària la impermeabilització de la coberta i, a més, molt 
recomanable la substitució de les rajoles ceràmiques per teules. 
 
El mal estat de conservació dels murs de la banda de llevant i de les restes de l’antic 
forn fa  també necessàries obres de consolidació i manteniment, amb l’esbrossada i 
eliminació prèvia de la vegetació i arbres actualment existents. 
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I.4.  JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE  
 
Actualment hi ha un problema generalitzat de filtracions a través de les cobertes que 
cobreixen l’ala de llevant del monestir de Sant Pere de Casserres. Aquesta patologia 
s’agreuja, a més, amb la humectació dels materials de reblert de la volta de la nau. 
 
En qualsevol cas, és absolutament imprescindible –i urgent- eliminar l’excés d’aigua 
retinguda a la volta al més aviat possible, amb l’objectiu d’evitar la degradació 
irreversible d’aquesta part del monument, ocupada antigament per l’ scriptorium, la 
sala capitular i el dormitori dels monjos del monestir. 
 
Per tant, és absolutament necessari millorar el funcionament de les teulades de la nau 
o ala de llevant, alhora que adoptar una solució alternativa a les rajoles de Sant Genís, 
més estable i duradora que l’actual. 
 
Cal consolidar també definitivament els murs de pedra situats al costat del camí que 
condueix als serveis sanitaris, i que fan la funció de contenció de la franja de terreny 
que envolta l’ absis i les absidioles de l’església i una part de l’ala de llevant del 
monestir. 
 
També és absolutament necessària i imprescindible la consolidació definitiva de murs 
en les restes de l’antic forn de pa del monestir, per tal d’evitar la degradació actual que 
pateixen en haver estat rebentats pel creixement i desenvolupament incontrolat dels 
arrels d’un om. 
 
D’altra banda, cal assenyalar que el nou enllosat de la coberta de l’església encara no  
ha estat colonitzat per líquens, molses ni algues, ni tan sols s’ha recobert amb una 
mínima capa o pàtina de verdet com s’esperava, per tal d’obtenir una imatge més 
homogènia amb la resta de la coberta primigènia. Per això, també és necessari el 
tractament cromàtic de les lloses de pedra de Sant Vicenç, col·locades en una fase 
anterior de les obres de restauració, per millorar la imatge visual del conjunt de 
cobertes de l’església i, per tant, la imatge de tot el conjunt arquitectònic de Sant Pere 
de Casserres. 
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I.5.  DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA  
 
I.5.1. RESTAURACIÓ DE LES COBERTES DE L’ALA DE LLEVANT 
 
Per tal de resoldre les patologies constructives, detectades a les teulades de la nau o 
ala de llevant del monestir de Sant Pere de Casserres, es proposa: 
 
L’aixecament de les cobertes per generar-ne unes de noves que funcionin –un cop 
impermeabilitzades– adequadament, amb la col·locació posterior de les lloses de 
pedra originals en el mateix lloc i posició, i la substitució de les peces ceràmiques de 
Sant Genís per teules àrabs velles procedents de recuperació. La superfície de teulada 
que es conserva, amb enllosat de pedra original, és aproximadament de 80 m2 (la 
superfície total de tota la coberta de l’ala de llevant és de 233 m2) . El desmuntatge, 
manipulació i muntatge de nou de les lloses serà fet exclusivament per restauradors-
conservadors de béns culturals, especialitzats en restauració de pedra, sota control i 
seguiment arqueològic. El desmuntatge es farà ordenadament, convenientment 
controlat, amb documentació prèvia (croquis de situació de cada peça i reportatge 
fotogràfic), amb numeració de totes les lloses, paletització i acopi adequats. Hi ha 
reservats, en aquests moments, cinc  palets residuals de lloses originals en bon estat, 
procedents del desmuntatge de la teulada de l’església, que asseguren la reposició de 
les pèrdues i la merma mínimes que podria provocar el desmuntatge (amb aquest 
acopi es podria muntar 28 m2 de teulada). 
 
Un cop desmuntades les lloses de la coberta i les peces de rajola de Sant Genís, amb 
seguiment arqueològic, es deixarà assecar el material de reblert col·locat per formar 
els  pendents  de  la  teulades.  S’hi  ha  previst  la  realització  de quatre cales 
arqueològiques fins trobar el material de la volta.  
 
Abans de continuar els treballs caldrà protegir les cobertes amb tendals de lona de 
polietilè, per evitar noves filtracions i per garantir un correcte assecatge dels materials 
de l’interior de la volta. D’aquesta manera s’eliminarà el sobrepès innecessari que, en 
aquests moments, està suportant la coberta. 
 
Pel que fa a les precaucions necessàries, que cal tenir amb el material de reblert de 
les cobertes, s’ha de tenir en compte que entre la llei de càrregues i la traça idònia 
(perquè una volta treballi només a compressió) hi ha la correspondència següent: 
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Per tant, no s’ha plantejat la substitució del material de reblert per un altre diferent, 
atès que no convé modificar la llei de càrregues. De cara a l’estabilitat del conjunt, la 
manipulació del reblert podria tenir molta importància, perquè el pes dels reblerts, que 
hi ha sobre les voltes laterals, són fonamentals per aconseguir aquesta estabilitat. En 
qualsevol volta de traça circular, com la de la nau o ala de llevant  de Sant Pere de 
Casserres, cal tenir present no eliminar-ne el reblert dels ronyons, perquè, en cas de 
desblocar les ròtules situades en aquests punts (de màxima flexió), es podria produir el 
col·lapse de la volta, tal com mostra l’esquema següent:  
 

 
En cas necessari es consolidaria el reblert dels ronyons amb una injecció, però mai no 
s’eliminarà per substituir-lo per formigó. 
 
En qualsevol cas, es regularitzaran els pendents de la coberta adequadament, amb 
materials de reblert similars als existents. Un cop regularitzats aquests pendents, es 
farà la nova coberta amb els elements constructius següents: 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

• Col·locació, sobre el material de reblert regularitzat, de barrera de 
vapor/estanqueïtat, amb vel de polietilè de 0,5 mm i 48 g/m2.  

 
• Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland, 

amb escòria CEM II/B-s/32,5, de 10 cm de gruix mitjà, amb malla electrosoldada, 
amb acabat remolinat. 

 
• Col·locació de membrana d’impermeabilització, de densitat superficial 1,2 kg/m2 i 

de gruix 1 mm, d’una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada 
adherida, amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i segellat amb cordó de 
10x6 mm de massilla de cautxú EPDM. 

 
• Capa de protecció de la impermeabilització, amb formigó de dosificació 150 kg/m3 

de ciment pòrtland, amb escòria CEM II/B-s/32,5, de 4 cm de gruix mitjà, amb 
malla electrosoldada, amb acabat remolinat.  

 
• Muntatge de la coberta amb les lloses de pedra procedents del desmuntatge, que 

seran col·locades i rejuntades per un equip de restauradors-conservadors de béns 
mobles, especialitzats en restauració de pedra. Se substituiran les zones de la 
coberta fetes amb rajola ceràmica de Sant Genís, per teules àrabs velles 
procedents de recuperació, de la mateixa manera que s’ha fet amb la reparació de 
les cobertes del claustre i que es farà també, properament, amb la rehabilitació de 
les teulades del campanar. Tal i com s’ha dit abans, cinc palets residuals de lloses 
originals, procedents del desmuntatge de la teulada de l’església, asseguren la 
reposició de les pèrdues que es produiran en el procés d’aixecament i 
desmuntatge de les lloses. 

 
• Muntatge de minvell de planxa de coure en l’encontre entre la coberta de la nau i la 

teulada del claustre, prèvia col·locació d’ impermeabilització reforçada amb dues 
membranes o làmines superposades de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

 
Les lloses de pedra que es van utilitzar per muntar la coberta original són roques 
locals, de fet les pedreres es poden veure encara a l’entrada del monestir. Se’n pot 
descriure diverses varietats de pedres, que es diferencien pel seu color, textura, mida 
dels grans que les formen, etc., però de manera general, totes elles poden ser 
descrites com una roca margosa, amb un contingut variable de material detrític format 
per grans de quars, calcita i caolinita. La matriu de la roca conté quantitats variables 
d’argiles, principalment illita i caolinita, i el ciment és clarament carbonàtic. 
 
Aquesta pedra és molt feble, de molt baixa qualitat i difícil de treballar, i ara per ara no 
és possible aconseguir-ne més quantitats. Tot i això, amb l’experiència acumulada, les 
dades i la informació obtingudes en les obres de restauració de les voltes i cobertes de 
l’església, podem assegurar ara que és viable la reposició de lloses originals a la 
coberta de l’ala de llevant, amb personal especialitzat i amb mitjans materials 
adequats, en el mateix lloc i superfície que ocupen actualment. El desmuntatge, 
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manipulació, documentació, acopi i muntatge de nou de totes les lloses serà fet 
únicament i exclusivament per restauradors-conservadors de béns culturals 
especialitzats en restauració de pedra. Els treballs de recuperació i muntatge de 
l’enllosat original es faran de la manera següent: 
 

• Documentació fotogràfica: 
Es farà una àmplia documentació fotogràfica tant general com en seccions-
franges verticals d’aproximadament dos metres d’amplada per deixar testimoni 
fidel de la imatge i l’ordre constructiu originals. D’aquesta manera es farà un 
document que regirà la posterior reubicació del conjunt de pedres de la manera 
més fidel possible. 
 

• Desmuntatge, registre i numeració de lloses: 
El desmuntatge de les lloses es farà amb ajuda de petits percussors 
pneumàtics amb puntes fines de cisell d’escultor. Aquests percussors 
pneumàtics seran regulats i graduats amb manòmetres a baixa pressió, per 
controlar totalment i reduir al mínim l’impacte dels cisells en les juntes de 
reblert, evitant el trencament i fractura de les peces en el procés de 
desmuntatge de la teulada. S’estudiarà la millor manera de numeració de les 
lloses desmuntades, emmagatzemant-les en palets separats, atenent a la 
divisió vertical per mòduls descrita anteriorment. D’aquesta manera 
s’emmagatzemarà les pedres, documentant-ne l’ordre de construcció, 
l’orientació i la col·locació original, tant pel que fa a la seva cara, com a la seva 
disposició en el conjunt (orientació de la seva veta). 
 

• Restauració de lloses trencades: 
Les lloses trencades o fracturades seran restaurades per a recuperar les seves 
característiques funcionals estables. Es faran encaixos per la seva part del 
darrere amb discos de diamant, fent caixes no superiors a un terç del gruix de 
la peça en sentit perpendicular a la fractura (dos o tres reforços per peça 
segons mida i forma), s’hi col·locaran barres d’acer inoxidable roscat com 
travessers de reforç interior per la seva part del darrere segellant-les amb reïna 
d’epoxi, en pasta especial per a col·locació de barres i fixació de pedra. Aquest 
reforç s’esquitxarà i empolvorarà amb àrid de pedra abans d’endurir-se, per 
ocultar també aquests reforços per la cara reforçada i la fissura reparada per la 
cara superior vista, eliminant les restes de reïna de fixació i segellant els buits o 
cavitats de reforç. 
 

• Emmagatzematge de lloses: 
S’emmagatzemaran les peces en diferents palets (deu palets diferents 
numerats i ordenats), atenent a l’origen (de l’especejament) i al mòdul vertical 
de documentació. D’aquesta manera el posterior muntatge es farà amb l’ordre 
invers perfectament documentat i ordenat. 
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• Muntatge de les lloses a la coberta: 
Es recol·locaran les pedres sanejades i restaurades atenent a la seva 
orientació, forma, numeració, documentació fotogràfica i ordre segons el seu 
emmagatzematge en els deu mòduls de palets de cada mòdul vertical descrit 
anteriorment. S’utilitzarà morter de calç hidràulica de alta qualitat com a morter 
d’unió i reblert de buits, cavitats i juntes, additivat en l’amasada amb pigments 
minerals naturals per a entonar i mimetitzar les juntes en el conjunt de les 
pedres de la coberta, aconseguint una lectura del conjunt uniforme, tant en la 
seva textura com cromàticament. Es compta, tal i com s’ha descrit 
anteriorment, amb un conjunt de pedres emmagatzemades en anteriors 
intervencions en el monestir, que seran utilitzades per completar, si escau, els 
treballs de muntatge i també per fer el carener. 

 
Pel que fa a la restauració del vessant de llevant de la teulada, un cop contrastat i 
comprovat el resultat de la reparació de les cobertes del claustre que es va fer set 
anys enrere, i considerant, a més, que la rehabilitació de la coberta del campanar es 
farà amb teules velles, s’ha proposat, per criteris de coherència i com a millora 
substancial pel bon comportament del material i de la solució constructiva, un 
tractament similar: substitució de les rajoles ceràmiques de Sant Genís per teules 
àrabs antigues de recuperació. 
 
I.5.2. CONSOLIDACIÓ DELS MURS DE L’ENTORN 
 
Per tal de resoldre les patologies constructives detectades en els murs de pedra 
situats al costat del camí que condueix als serveis sanitaris, es proposa:  
 
Eliminació de plantes, arrels i males herbes: 
• Eliminació definitiva dels arrels dels arbres, que han estat talats recentment, i de 

qualsevol altre tipus de vegetació parasitària incompatible amb la conservació dels 
murs, amb l’aplicació d’un biocida d’ampli espectre per evitar nous creixements. 

 
Reparació de fissures: 
• Neteja i preparació de la zona a tractar. 
• Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts. 
• Segellat de les fissures i els junts amb morter de calç. 
 
Reposició dels elements: 
• Neteja i preparació de la zona a tractar. 
• Desmuntatge i/o repicat dels elements inestables o despresos. 
• Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal. 
• Preparació dels buits o forats per a col·locar els elements de nou. 
• Col·locació i/o reposició dels elements, amb pedres de recuperació, morter de calç 

i rejuntat. 
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Segellat d’esquerdes, o d’esquerdes i fissures: 
• Neteja i preparació de la zona a tractar. 
• Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l’esquerda. 
• Injecció de morter de calç. 
 
I.5.3. CONSOLIDACIÓ DELS MURS DE LES RESTES DE L’ANTIC FORN 
 
Per tal de resoldre les patologies constructives detectades en els murs de pedra 
situats en les restes de l’antic forn del monestir, es proposa:  
 
Arrencada d’elements vegetals: 
• Eliminació definitiva de l’arbre existent, en ser incompatible amb la conservació de 

les restes dels murs, amb l’aplicació d’un biocida d’ampli espectre per evitar nous 
creixements i rebrots dels arrels. 

 
Reparació de fissures: 
• Neteja i preparació de la zona a tractar. 
• Segellat de les fissures i els junts amb morter de calç. 
 
Reposició d’elements: 
• Neteja i preparació de la zona a tractar. 
• Desmuntatge dels elements inestables o despresos, prèvia documentació i 

numeració per al seu posterior muntatge i reposició. 
• Preparació dels buits i/o forats per a col·locar els elements de nou. 
• Col·locació i/o reposició dels elements amb morter de calç i rejuntat, en la posició 

original, seguint les mateixes proporcions, filades i disposició dels paraments 
originals prèviament documentats. 

 
Segellat d’esquerdes, o d’esquerdes i fissures: 
• Neteja i preparació de la zona a tractar. 
• Injecció de morter de calç. 
 
I.5.4. TRACTAMENT CROMÀTIC DE LES LLOSES NOVES DE LA TEULADA DE  
         L’ESGLÉSIA 
 
L’objectiu de la proposta de tractament cromàtic de les lloses noves de pedra de Sant 
Vicenç, col·locades en una fase anterior de les obres de restauració, és millorar la 
imatge visual de les cobertes de l’església i, per tant, la imatge del conjunt 
arquitectònic del monestir de Sant Pere de Casserres. 
 
Tal i com s’utilitza en les tècniques de tractament cromàtic en restauració de pedra 
natural en els monuments, es proposa, sobre les lloses noves de pedra natural de 
Sant Vicenç col·locades a les teulades de l’església, l’aplicació d’un recobriment de 
pintura mineral al silicat de potassi pur i consolidant-diluent de silicat pur, mitjançant 
diferents capes aplicades a l’obra, amb la finalitat d’aconseguir un efecte de veladura, 
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tenyit reintegrador o pàtina artificial, per tal d’igualar les tonalitats de les lloses noves 
amb les lloses antigues. Tots els treballs de tractament cromàtic de les lloses seran 
realitzats exclusivament per restauradors-conservadors de béns culturals, 
especialitzats en restauració de pedra. 
 
La composició i dosificació dels materials esmentats, amb els corresponents controls 
de qualitat de fabricació, ens en garanteixen la qualitat de composició interna i un 
acabat cromàtic estable d’alta qualitat (amb pigments minerals naturals), alhora que 
n’asseguren l’estabilitat i durabilitat aplicats en suports petris exteriors. 
 
Tant el consolidant com la pintura de silicat pur de potassi són perfectament 
compatibles amb suports petris, en estar compostos per cristall líquid que crea alhora 
una pel·lícula transpirable en la pedra retocada o pintada, no tanca el porus de la 
pedra i deixa que aquesta respiri perfectament, forma enllaços químics en el seu 
procés de silicatització, en entrar en contacte amb la pedra natural, passant a formar 
també part d’aquesta.  
 
Per altra banda podem trobar tant pintures com consolidants de silicat amb una part, 
dins de la seva composició, de reïna-oli de pi. Aquest component confereix a la pedra, 
un cop assecat, propietats parcialment hidrofugants, sense crear-li cap barrera de 
vapor, la qual cosa representa un avantatge si considerem la protecció davant la 
humitat, el possible efecte cunya per glaçades, l’escolament d’aigua de pluja, etc.  
 
Es farà una primera aplicació, sobre les lloses netes i sense pols, de consolidant de 
silicat pur, per preparar un suport idoni compacte en tota la superfície a tractar, a 
continuació, amb pintura de silicat pur. S’utilitzarà el color natural de la pedra de Sant 
Vicenç existent com a fons neutre de color natural i s’aplicarà, mitjançant la tècnica de 
l’ estergit (“esquitxades” de diferents colors que creen una trama oberta de color 
vibrant) diferents tonalitats de color, fins aconseguir un acabat que, des de la distància 
de l’espectador, mimetitzi aquestes superfícies de lloses noves amb les lloses originals 
del segle XI. 
 
Per això, es faran els treballs següents: 
 
• Neteja general de la superfície mitjançant raspatllat, eliminació i/o bufat de restes 

de material desprès, pols, taques i greixos. 
 

• Una primera aplicació general amb consolidant de silicat pur, que ens garantirà 
una perfecta adherència de la posterior aplicació amb pintura de silicat. Alhora la 
pintura de silicat anirà dissolta en aquest mateix consolidant-diluent de cristall 
líquid de silicat pur de potassi. S’aplicaran dues capes de consolidant de silicat pur, 
amb un període d’assecatge-silicatització de dotze hores com a mínim. 

 
• Aplicacions de diferents capes de color amb pintura de silicat pur, mitjançant la 

tècnica de l’ estergit, distribuint gotes de pintura de diverses tonalitats, creant una 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

textura de color oberta que aconsegueixi mimetitzar aquesta superfície de cobertes 
de pedra natural de Sant Vicenç amb les lloses originals del segle XI. 
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I.6.  COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ  
 
El projecte consisteix en la restauració de les cobertes de l’ala de llevant, consolidació 
de murs de l’entorn i millora del conjunt del monestir de Sant Pere de Casserres, 
Monument Històrico-Artístic. Es complirà el Codi Tècnic de l’Edificació en aquells punts 
on s’intervingui sempre i quan això sigui possible. 
 
-SE – Seguretat estructural: 
No s’intervé en l’estructura. 
 
-SI – Seguretat en cas d’incendi: 
No es considera. 
 
-SU – Seguretat d’ús: 
-SU1: Es considera les teulades de l’ala de llevant d’ús restringit i ocupació nul·la. 
-SU2: No es considera el risc d’impacte o atrapament. 
-SU3: No es considera el risc de quedar tancat dins un recinte. 
-SU4: No es considera, no es farà enllumenat i no és necessari l’enllumenat  
          d’emergència. 
-SU5: No es considera el risc causat per alta ocupació. 
-SU6: Pel tipus d’edifici no és d’aplicació aquest DB. 
-SU7: Pel tipus d’edifici no és d’aplicació aquest DB. 
-SU8: El monument actualment disposa d’un parallamps. 
 
-HS – Salubritat: 
-HS1: L’envolvent de l’edifici és una preexistència i l’objecte del projecte és la  
          restauració d’algunes parts d’aquesta. Així doncs l’aplicació de les solucions  
          constructives d’aquest DB només es farà en aquelles parts que es rehabilitin i la  
          seva aplicació no afecti el conjunt de l’edifici. 
-HS2: Pel tipus d’edifici no és d’aplicació aquest DB. 
-HS3: Pel tipus d’edifici no és d’aplicació aquest DB. 
-HS4: El projecte no preveu instal·lació de subministrament d’aigua. 
-HS5: L’evacuació d’aigües pluvials es farà vessant avall de les teulades. 
 
-HE – Estalvi d’energia: 
-HE1: No és d’aplicació perquè l’objecte del projecte té lloc en un Monument Històrico- 
          Artístic. 
-HE2: No hi haurà instal·lacions tèrmiques. 
-HE3: No és d’aplicació perquè l’objecte del projecte no té lloc en cap superfície útil. 
-HE4: No existeix demanda d’aigua calenta sanitària. Per tant, no es considerarà 
aquest DB. 
-HE5: L’edifici queda fora de l’àmbit d’aplicació del DB. 
 
Justificació del Decret d’Ecoeficiència 
Com que el projecte no és una gran rehabilitació no és d’aplicació. 
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I.7.  INFORME ARQUEOLÒGIC  
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