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EL CASTELL I L’ESGLÉSIA DE SANT PERE SACAMA (SEGLES IX-XII)*

JOAN-F. CABESTANY I FORT I JOSEP M. PALAU I BADUELL**

RESUM
El castell de Sacama i la seva església de Sant Pere tenen un origen preromànic. Del
castell n’han romàs minses restes i de l’església avui dia en podem observar un edifici
romànic del segle XI, amb modificacions posteriors. Aquest castell i la seva església degueren néixer en el context de la marca del Llobregat i foren el nucli inicial d’Olesa de
Montserrat, fins que aquesta població s’establí a l’indret que ocupa actualment i es
traslladà la parroquialitat.
Paraules clau: castell, parròquia, romànic, Olesa de Montserrat.
ABSTRACT
The Sacama Castle and its Saint Peter’s church have a pre-romanesque origin.
Very few remains of the castle have arrived to our days and from the church we just
can see a 11th century Romanesque building, with a lot of later modifications. This
castle and its church were probably born in the context of the Marca del Llobregat
(the 9th-10th century boundary of al-Andalus and pre-Catalonia) and they were the
initial nucleus of Olesa de Montserrat. That situation remained until this town established in the place it is currently and the parish was taken there.
Key words: castle, parish, romanesque, Olesa de Montserrat.
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Sant Pere Sacama: la història del terme i del castell
La toponímia del lloc de Sacama prové de l’article romànic sa, derivat del
llatí ipsa, i del mot gàl·lic camba, que significa «curvatura» o «tort».1 La reducció del llatí –MB– al català –M– és normal. El topònim, doncs, fa referència
a l’emplaçament del castell, en un lloc isolat i abrupte. L’afegit de la locució
«Sant Pere» es refereix a l’església.
L’indret de Sacama fou un poblat ibèric entre els segles IV aC i II dC.2
Mostra d’aquest fet són les excavacions que tingueren lloc els anys 1985 i
1986, en les quals es trobaren nombroses restes de ceràmica ibèrica, però, malauradament, no aparegueren vestigis arquitectònics que testimoniïn la importància del poblat, perquè degueren ésser aprofitats, com arreu de les terres
de la Catalunya Vella i de la Marca, per construir els castells de la Reconquesta. Tanmateix manca un estudi dels conjunts ibèrics reutilitzats a l’alta
edat mitjana.
En la mateixa campanya, aparegueren restes d’un hàbitat preromànic associat al castell, com el Vilar,3 datable entre els segles IX i X,4 que degué ésser
contemporani al bastiment del castell,5 puix que la població d’aquests nuclis
col·laborava en l’activitat d’explotació del castell que els servia de defensa i,
moltes vegades, de refugi en produir-se les ràtzies musulmanes.
Com passa en molts dels monuments —castells i esglésies— del territori
català, la informació documental del castell de Sacama i de la seva església de
Sant Pere és força migrada i, en molts casos, no és directa, sinó que ens ha
arribat per compilacions documentals d’estudiosos de l’edat moderna.
La conquesta per Lluís el Pietós de la ciutat de Barcelona fou feta seguint
un esquema políticoadministratiu organitzat a l’entorn de dues autoritats: el
comte i el bisbe. La capitulació el dia 3 d’abril de l’any 801 va donar lloc al domini d’un territori que des d’Elna, passant per Girona, arribava fins a Barce-

1. ALCOVER-MOLL, Diccionari català-valencià-balear, vol. II, entrades cama i cameta.
2. Per a un estudi més detallat sobre aquest període, consulteu: Eduard SÁNCHEZ I CAMPOY, «III. El període ibèric», a Sant Pere Sacama: Els primers pobladors (segles VI aC al XIV),
Ajuntament d’Olesa de Montserrat, KAO Corporation, SA i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, p. 31-66.
3. El Vilar és un petit hàbitat que hi ha prop del castell de Sacama i hi era associat, juntament amb el nucli de població que hi ha als peus del castell.
4. Per a un estudi més detallat sobre aquest període, consulteu: Florenci MAYORAL
FRANCO, Francesc LLOSA MONTAGUT, Jaume MORERA GUIXÀ i Jordi ARGELLICH PINO, «IV. L’habitatge alt-medieval», a Sant Pere Sacama: Els primers..., p. 31-66.
5. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERCES OLESÀ, Butlletí d’Informació per als Socis (Olesa
de Montserrat), any VI, núm. 34 (juny 1986), p. 131.
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lona. Aquesta conquesta militar tenia molts punts febles en la seva organització i quedava molt poc defensada dels possibles contraatacs islàmics, partint
de les terres de la frontera superior, organitzada a l’entorn de Saragossa i la
seva base avançada de Lleida.
Els comtes de Barcelona, d’origen franc i nomenats des d’Aquisgrà, eren
funcionaris de l’Imperi i moltes vegades descuidaven l’organització militar de
les terres que podien ésser víctimes dels atacs musulmans. Fracassada la conquesta de Tortosa, els francs i els sarraïns firmaren una treva l’any 812. Durà
poc temps i l’any 815 els musulmans atacaren Barcelona. El comte Berà va fer
fracassar l’atac. L’emir al-Hàkam I va renovar la treva, car tenia una problemàtica política més complicada que la que representava la ciutat de Barcelona.
L’any 826 el comte Bernat de Septimània va haver d’enfrontar-se amb la
població indígena del centre de Catalunya, concretament d’Osona, ajudat per
l’emir cordovès, Abd-ar-Rahman II. Atacaren Barcelona i assetjaren Girona.
Aquesta ofensiva desbaratà el sistema defensiu franc en una àmplia zona (el
Bages, el Berguedà, Osona, el Ripollès i fins als límits de la Garrotxa) i el comtat de Barcelona quedà com un punt avançat i, a la vegada, aïllat. Per això
Còrdova va creure que la Ciutat Comtal era quelcom sense importància militar. A continuació, va produir-se un llarg període de pau durant el qual els
comtes de Barcelona, amb prudència, van emprendre la fortificació de la
marca del Llobregat i de les terres obertes i despoblades de la Catalunya Central. El centre de tot aquest dispositiu militar, a més de la ciutat de Barcelona,
era el castell d’Egara i, al seu entorn, una sèrie de fortaleses construïdes, a l’inici, amb fusta, de les quals es conserven restes en forma de clots a les pedres,
coneguts vulgarment com capada de moro.6 Aquests castells eren fàcilment
destruïts pel foc. Amb tot, l’emir Abd-ar-Rahman II, l’any 842, va enviar un
exèrcit per reduir l’expansió dels comtats catalans. Fracassada aquesta expedició, es retornà a una política de pau entre els comtats i l’emirat. Les expedicions contra el territori de Barcelona van continuar i l’any 851 la ciutat fou saquejada i, més endavant, es destruí el castell de Terrassa (856). Després
d’aquesta data, Còrdova va creure que la frontera superior era segura i va iniciar un llarg període de bones relacions amb els comtats catalans.
Els comtes de Barcelona, tots francs, no van aprofitar la pau per organitzar el
seu territori, sinó que estaven més preocupats per la política imperial amb l’oblit
de les seves obligacions com a marquesos, en el sentit de senyors de la Marca.
6. Aquest sistema de fortificació en fusta fou estudiat per primera vegada per Manuel RIU I
RIU a l’article «Probables huellas de los primeros castillos de la Cataluña Carolingia», San Jorge,
núm. 47 (1962), p. 34-39. En aquest sentit, cal destacar també l’estudi d’Antoni FERRANDO I
ROIG, Els castells del rodal del Montcau, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992.
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Durant aquesta primera meitat del segle IX, s’anà perfilant la fortificació de
la marca del Llobregat, sempre molt feble, car els castells de fusta no representaven un element defensiu massa sòlid. El castell de Terrassa establí al seu entorn un sistema de vigilància per no ésser sorprès per les escomeses, regulars o
irregulars, procedents de la frontera superior musulmana, concretament de
Lleida. Des d’aquesta població els exèrcits islàmics podien seguir tres camins
per atacar Barcelona: a) el de la Segarra, i des de Manresa a Terrassa, pel camí
tradicional que travessava el Llobregat pel pont de Cabrianes. Aquest camí
podia fer-se encara amb tota normalitat per un transport a carro o a bast fins
als anys cinquanta del segle XX, en què es trobaven dempeus els hostals i les cases establerts al llarg d’aquest recorregut. Aquest fet explicaria la falconada
contra Manresa de l’any 1002 duta a terme per Abd al-Màlik Yúsuf alMudhàffar, fill d’al-Mansur, que propicià que es tardessin vint anys fins a la total recuperació de la ciutat; b) el que travessava la Conca de Barberà, i per terres de l’Anoia arribava a Martorell, i per la via romana conduïa a Barcelona, i
c) a aquest pas de Martorell s’hi podia arribar també des de la Conca de Barberà, passant pel Penedès i arribant a Martorell.
La vigilància d’aquest pas del riu per Martorell es podia fer, entre d’altres,
des de tres castells que són els de les Espases, el de Sacama i el de Vilalba. D’aquests, ens interessa concretament el de Sacama.
El castell de Sacama, com molts altres castells altmedievals, fou bastit aprofitant els vestigis d’un poblat ibèric que tenien una doble possibilitat d’utilització: la situació estratègica i les restes constructives del poblat. Segurament,
al segle IX, el castell de Sacama fou, en part, construït amb fusta, cosa que explicaria els orificis que hom troba a la roca de l’espadat on estava situat. Això
no vol dir, emperò, que no reaprofitessin material constructiu del període ibèric. El castell estava situat d’una manera molt estratègica per vigilar el pas del
riu Llobregat i el camí de Terrassa.
El final del govern dels comtes francs i el nomenament, per Carles el Calb,
del comte Guifré (878) impulsat pel bisbe de Barcelona Frodoí (862-892) va
significar el final del període defensiu del comtat de Barcelona, per passar a
l’ofensiva amb la repoblació de la Catalunya Central. L’acció de govern del
comte i del bisbe va donar lloc a la creació d’un sistema de castells, cada vegada més de pedra, associat a una organització parroquial que assegurava el
repoblament civil i religiós.
Els castells, a la darreria del segle IX i gran part del segle X, eren de titularitat
comtal. Ara bé, el repoblament de la Marca, més enllà del riu Llobregat, plantejava un problema: la inversió que representava la construcció dels castells i la colonització del seu territori, que rebien atacs destructius d’una manera periòdica
pels musulmans, fet que obligava a continuats esforços de reconstrucció.
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L’origen del castell de Sacama degué ésser posterior a la reconquesta de
Barcelona (801) i probablement es bastí, de manera definitiva, en època del
comte Guifré (878-897), tot i que no tenim documentació referent al castell
fins al temps del govern del comte Sunyer (911-947). L’any 937, Senior ven a
Isimbert uns alous en el terme del castell de Camba per deu sous.7 Tres anys
després (940), un home anomenat Salomó donà al monestir de Santa Maria
de Ripoll unes vinyes situades al terme del castell de Kamba, en el lloc que
anomenen Evolessa.8 És molt possible que aquesta donació sigui un dels béns
que el papa Agapit II confirmà a Ripoll en una butlla del 951, que diu: «et in
Barchinona Evolesa cum suis pertinenciis.»9
El 18 de desembre de l’any 963, el marquès i comte Miró de Barcelona
vengué el castell, per cinquanta sous, a un vassall seu anomenat Digfred.10 La
venda11 consistí en un «castrum meum proprium quod vocatur Camba, quod
mihi advenit de genitores meos qui fuerunt condam.»12 Aquest castell era situat «in comitatu Barcinonense in locum qui vocatur Ollesa.»13 El document
també esmenta tots els límits del castell, així com les condicions de venda.
En la venda es diu que el comte Miró heretà el castell dels seus pares, és a
dir, de la seva família. Sunyer, que governà el comtat de Barcelona-GironaOsona en solitari entre el 911 i el 947, el llegà als seus fills Borrell II i Miró, en
retirar-se del govern. Miró morí el 966 i totes les possessions passaren a Borrell II. Es pot pensar que el castell ja existia en una època anterior a Sunyer,
probablement en època de Guifré I, ja que si no, possiblement, en el document s’esmentaria que fou construït pels pares de Miró.
A mitjan segle X era força corrent que els comtes de Barcelona venguessin
castells als seus feudataris perquè els mantinguessin i d’aquesta manera la seva
economia no es ressentís de l’alt cost que conformaven les despeses de les
construccions castrals de les zones frontereres.14 Aquestes vendes també es
7. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae antiquitatis Monumenta, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 729, vol. III, fol. 2v.
8. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 3.
9. Butlla d’Agapit II, a l’Arxiu Departamental de Bouches-du-Rhône (Marsella), H-5,
núm. 13, transcrita per Antoni Pladevall i Font, a Catalunya romànica, vol. X, El Ripollès, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1987, p. 210.
10. També anomenat Eigofred, Acfred o Agfred, segons les còpies i documents.
11. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 6v; J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, mecanoscrit inèdit de l’Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat, s. a., p. 11.
12. Petrus de MARCA, Marca Hispanica sive limes hispanicus, París, 1688 (edició facsímil),
Barcelona, Base, 1972, p. 883 (apèndix CI).
13. Petrus de MARCA, Marca Hispanica...
14. En aquest sentit, podem esmentar la venda del castell de Mura que el comte Borrell II i la
seva muller Ledgarda feren a Guifré i Riculf l’any 978. A. FERRANDO I ROIG, Els castells..., p. 90.
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poden entendre en el sentit que, en aquesta època, la marca del Llobregat ja
no era zona fronterera, car en temps de Sunyer (911-947) s’havien fet expedicions per tal de consolidar els enclavaments del Penedès (Olèrdola, Castellví
de la Marca, Queralt...). Durant el govern de Borrell II (948-992), es començaren a construir els castells de l’Anoia i el Gaià, cosa que determina que
la vella marca del Llobregat ja començava a ésser un punt de població.
Els comtes de Barcelona aprofitaven les lluites civils islàmiques per continuar la seva avançada en direcció a Lleida, creant una línia de castells a les terres del Penedès. El castell de Sacama quedava en una situació de rereguarda,
que li degué permetre organitzar un sistema de poblament sense haver d’estar
exposat contínuament a les falconades islàmiques.
Els califes de Còrdova estaven, segurament, preocupats per la marxa en direcció oest dels comtes de Barcelona, fet que explicaria l’expedició d’al-Mansur del 985. Ara bé, tot i la conquesta de la ciutat de Barcelona, al-Mansur no
va poder establir un sistema militar que assegurés la penetració i l’avenç: segurament quedaren en el Penedès molts castells sense conquerir. A la fi, l’expedició es va convertir en una ràtzia i la major part del comtat de Barcelona no
va patir directament l’escomesa del poderós hagib cordovès.
Desconeixem les circumstàncies que podia viure el castell de Sacama en
aquest episodi.
Tan sols quatre anys després d’haver-lo adquirit al comte Miró, Digfred i la
seva muller Wisla donaren el domini del castell al monestir de Santa Maria de
Ripoll (966). En el document s’estableix que el castell de Camba era situat al
comtat de Barcelona i afrontava amb el comtat de Manresa i el terme de Vacarisses i que Digfred el posseïa «per donitum seniori meo, vel per comparationem Mironi Comiti.»15 Aquesta donació s’ha d’entendre com una mena d’operació financera per tal d’aconseguir diners per acabar el castell o per tal de
tenir misses després de la mort. Hi ha una notícia del 970, recollida pel pare
Joan Solà, en què diu que l’església de Sant Pere Sacama «[...] va ésser ofrenat, juntament amb el castell, a la Verge de Montserrat el 8 de febrer de 970
pels esposos Wifred i Suilla.»16 Aquesta notícia és força inversemblant, perquè
el monestir de Montserrat no agafà embranzida fins després del govern de l’abat Oliba a Ripoll (1008-1046).

15. R. d’ABADAL, Catalunya carolíngia, vol. II, Els diplomes carolingis a Catalunya, primera part, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1926-1950, p. 170; J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 5v i 6.
16. J. SOLÀ, Història de Sant Salvador de les Espases, Terrassa, Tallers Gràfics Joan Moral,
1929, p. 119. Aquesta notícia també la recull el pare Joan Solà al mecanoscrit Sant Pere Sacama,
a la p. 21.
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L’any 980, l’abat Sunifred (979-1008) i els seus monjos de Ripoll concediren un alou al terme del castell de Sacama a Ènnec Bonfill, fill de Sendred,
amb obligació de pagar anualment al seu monestir «duas pesas de argento
puro de plata.»17 Aquesta concessió venia determinada pel fet que el mateix
980, els monjos de Ripoll s’havien presentat al comte Borrell «post mortem
vero iam dicti Acfredi venerunt monachi S. Marie ante presentiam te requie
Borrell comitis cum scripturas quas Acfredus fecerat.»18 Els monjos volien
que el comte els restituís el castell de Sacama amb els seus alous. Escoltades les
raons dels monjos i havent vist les escriptures, Borrell restituí el castell de Sacama i les seves propietats al monestir de Santa Maria.19
Si bé no devia ésser gaire efectiva, la possessió de Ripoll del terme de Sant
Pere Sacama —amb el castell i la seva església— era ben coneguda. El mateix
any 980, Guanta i la seva muller Quindeleva donaren, a Santa Maria de Ripoll, una casa i un hort situats al terme del castell de Cama, a Evolesa.20
Dos anys després de la reclamació del monestir de Ripoll al comte Borrell,
l’abat Sunifred prega al rei Lotari que confirmi els béns del monestir. Mitjançant precepte atorgat a Parentignat el 982, el rei confirma «in comitatu
Barchinonensi, alodem quod fuit Egofredi, qui vocatur Cama, cum ecclesia
Sancti Petri, cum finibus et terminis suis.»21
Aquesta confirmació de béns venia a demostrar que la possessió del terme
de Sacama no era totalment efectiva. L’any 985, el mateix «Borrellus, gratia
Dei, Comes et Marchio» vengué a Bernat i la seva esposa Podomia, a la qual
anomenaven Susanna, una part del seu propi alou que tenia «in Pago Barchinonense» al terme del castell de Cama, en el lloc anomenat Viladecavalls.
Subscriviren la venda «Ennego que vocans Bonefilius, Jofre Wirandus vicecomes, Odolardus i Sanla.»22 Quasi trenta anys més tard, el 1014, el mateix Bernat de Viladecavalls haurà de demostrar amb documents i testimonis la seva
possessió de part de l’alou que Borrell els vengué.23
L’any 1004, Sanla i el levita Borrell, acomplint el testament d’Egoni, difunta, donaren a Santa Maria de Ripoll un alou amb dos masos al terme del
castell de Camba, en el lloc anomenat Evolesa.24
17. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 6.
18. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 57 i 57v.
19. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 6, 57 i 57v.
20. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 6v.
21. R. d’ABADAL, Catalunya carolíngia, vol. II-1, p. 174; J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 6v.
22. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 6v i 7. El tal «Ennego que vocans Bonefilius» és el mateix personatge de la reclamació del monestir de Ripoll de l’any 980.
23. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 9.
24. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 8v.
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Tot aquest seguit de vendes, possessions i concessions ocasionà que, entorn de l’any 1000, hi hagués una confusió sobre els veritables senyors i les jurisdiccions en el terme, i, a la pràctica, que el monestir de Ripoll no aconseguís
el domini absolut de l’indret. Aquest fet propicià que el monestir reclamés en
dues ocasions la devolució dels drets que tenia sobre Sacama.
L’any 1002, l’abat Sunifred de Ripoll reclamà per al seu monestir, en una
assemblea celebrada a Vic i presidida pels comtes Ramon Borrell I i Ermessenda, la devolució del castell de Sacama amb els seus termes i pertinences.
Sunifred argumentà que el monestir posseïa l’«alaude S. Marie que dicunt
Castrum Camba cum terminis que magne memorie Acfredis condam donavit
ad domum S. Marie predictum cenobi in vita sua, ac tradidit per scripturam
legitimam cum eptionis annexionem unde eum emerat de seniore suo bone
memorie Mironis comitis.»25 També presentà, en la seva reclamació, el document de donació que Digfred havia fet en vida i el document de venda que el
comte Miró havia fet a Digfred. Davant unes proves tan irrefutables, el comte
Ramon Borrell hagué de confirmar per al monestir el terme de Sacama amb
tots els seus drets i pertinences.
Malgrat la restitució comtal, la situació degué continuar essent força confosa, ja que divuit anys després, el 1020, l’abat Oliba recorregué a una suprema
assemblea judicial del país per tal de recuperar els béns escapats dels seus monestirs. Ja que formava part de l’assemblea, foren els seus monjos qui presentaren
les reclamacions. Era presidida per Ermessenda i el seu fill el comte Berenguer
Ramon, acompanyats d’Oliba, el bisbe Pere de Girona, els vescomtes de Barcelona i Osona i altres primats i jutges. Davant aquesta assemblea, els monjos Eldesind, Arnau i Guifré de Ripoll reclamaren per al cenobi de Santa Maria l’alou,
el castell i l’església de Sant Pere Sacama. Amb aquesta finalitat presentaren les
escriptures, que foren examinades detingudament pels jutges, que reconegueren el dret de Ripoll. Finalment, l’abat Oliba, agraint a la comtessa Ermessenda i
al seu fill la justícia obtinguda, instituí que, perpètuament, se celebrés a Ripoll
un aniversari per l’ànima del comte Ramon Borrell, cada nou de setembre.26
25. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 8 i 57-57v; E. JUNYENT, Esbós biogràfic:
commemoració mil·lenària del naixement de l’abat-bisbe Oliba, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1971, p. 67.
26. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol 9v-10. R. d’ABADAL, Dels visigots als catalans, vol. II, Barcelona, Edicions 62, 1969-1970, p. 214-215; M. MUNDÓ, «La mort del
comte Ramon Borrell de Barcelona i els bisbes de Vic Borrell i Oliba», a Estudis d’Història Medieval, vol. I (1969), p. 12; E. JUNYENT, Esbós biogràfic..., p. 10; E. JUNYENT, «La figure de
l’abbé Oliba. Esquisse biographique» a Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, vol. III, (1972), p.
12; E. JUNYENT, Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1992, p. 98-99.
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L’any 1094, Bonfill fill de Gauzfredo, la seva esposa Guila i el seu germà Reamballo donaren a Santa Maria de Montserrat una hisenda i uns alous en el «termino de S. Pedro de Cama ó en la Parroquia de Sta. Maria de Ulesa», perquè els
monjos de Montserrat els rebessin en vida o en mort.27 Tot i que no hi ha documentació anterior al respecte, el pare Ribas28 i Montserrat Pagès29 opinen que
els monjos que apareixen en la restitució d’Oliba del 1020 (Eldesind, Arnau i
Guifré) no eren ripollesos, sinó que eren de Montserrat. Segons aquests autors,
el monestir de Montserrat, doncs, administraria la hisenda de Sacama.
Des de l’any 966, data en què Digfred havia donat el castell de Sacama a Ripoll, les coses havien canviat substancialment. En les reclamacions del 1002 i el
1020, ja no es parla del castell o del lloc de Sacama, sinó que sempre es fa referència al castell de Sacama com un alou. És probable, doncs, que, al segle XI, la
parròquia d’Olesa fos encara Sant Pere Sacama, però amb una església sufragània en el nou poble: Sant Joan i Santa Maria d’Olesa. Aquesta última fou donada
a la canònica de Barcelona, l’any 1013,30 segurament en perjudici de Ripoll.
Des d’abans de la meitat del segle XI els barons de Castellví de Rosanes tenien possessions a Olesa de Montserrat, com demostra el fet que, el 26 de
març de 1058, Ramon Guillem de Castellvell, abans de pelegrinar a Santiago,
atorgués en testament al seu fill Albert tot l’alou d’Olesa, que probablement
inclouria Sacama.31 En el testament de Guillem Ramon I de Castellvell, del 6
de juliol de 1110, s’ordenava que el seu fill Pere rebés el castell de Voltrera i la
senyoria d’Olesa, amb tots els seus termes.32
L’any 1220, Guillema de Castellvell i el seu fill Guillem de Montcada empenyoraren la vila d’Olesa, amb les seves pertinences i drets, perquè devien
cinc-cents morabatins d’or a un tal Bernat de Saportella.33
El 9 de maig de 1256, Gastó VII de Montcada, vescomte de Bearn i hereu
dels Montcada-Castellvell, vengué a Bernat de Centelles el castell i la vila d’Olesa, amb tots els seus termes i pertinences, inclòs Sacama. Aquesta venda fou
ratificada per l’infant Alfons d’Aragó i la seva muller Constança de Montcada
el 23 de febrer de 1259.34
27. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 23.
28. B. RIBAS, Història de Montserrat: 888-1258, Barcelona, Curial, 1990, p. 155-156.
29. Montserrat PAGÈS, Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat, Barcelona, Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, p. 193.
30. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 9.
31. B. PEDEMONTE, Notes per a la història de la Baronia de Castellvell de Rosanes, Barcelona, Elzeviriana, 1929, p. 91.
32. B. PEDEMONTE, Notes..., p. 98.
33. B. PEDEMONTE, Notes..., p. 37.
34. Petrus de MARCA, Marca Hispanica...., p. 398.
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A partir d’aquest moment, les notícies comencen a ser difuses i l’última vegada que se cita el castell de Sacama és l’any 1359, quan el rei Pere III el Cerimoniós vengué per mil lliures al prior de Montserrat, Jaume de Viver, el mer
imperi i totes les jurisdiccions del lloc de Sant Pere Sacama i la vila d’Olesa.35
Des de l’any 1357, hi ha notícia d’un mas de Sant Pere,36 situat als peus del
castell, cosa que fa pensar que la fortalesa devia estar en un estat precari o que
el castlà de Sacama es traslladà al mas, tot abandonant el castell, en no poderlo reconstruir com a palauet, com succeïa en d’altres contrades. De ben segur,
que poc devia quedar per enderrocar quan el marquès d’Almazán, l’any 1614,
va ordenar la destrucció dels castells de Catalunya. Del segle XIV ençà, el mas
de Sant Pere (i per extensió, les restes del castell i la capella) fou propietat de
diverses generacions de famílies fins a l’actualitat: els Duran-Coscoll (13881542),37 els Valldeperes (1542-1749)38 i els Puiggener (1749-2000).39 A partir de l’any 2000 passà a ser propietat municipal d’Olesa.
Amb la caiguda de l’Antic Règim, molts castells deixaren de tenir la seva funció essencial i molts quedaren abandonats, la qual cosa causà una ràpida destrucció. Probablement per aquest fet, a partir de l’any 1949, es protegí, per decret,
tota l’arquitectura militar, protecció de què mai havien gaudit altres tipus d’edificis. La Ley del Patrimonio Histórico Español, del 1985, ratificava aquesta protecció, així com la vigent Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. Malgrat
tot, resta encara fer un inventari complert de tots els castells catalans.

Sant Pere Sacama: la història de la capella
En ésser l’església associada al castell, la història de Sant Pere Sacama va lligada a la història de la construcció castral. El document del 963 en què Digfred compra al seu senyor Miró el castell de Sacama no menciona cap capella.
En canvi, parla d’un oratori «qui ibidem fuit» situat al coll d’Aluminarias, al
sud del terme del castell.40 En cap cas podem considerar que fos la capella del
castell, perquè la situació d’aquest oratori en queda massa allunyada, segons
35. Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat, pergamí núm. 24.
36. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí..., p. 136; M. PAGÈS, Art
romànic i feudalisme..., p. 201-202; M. PAGÈS I PARETAS, «V. El període medieval», a Sant Pere
Sacama: Els primers..., p. 86; J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, p. 24-26.
37. J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, p. 36-37.
38. J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, p. 38-41.
39. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí..., p. 137; Sant Pere Sacama:
Els primers..., p. 8-9; J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, p. 46.
40. Petrus de MARCA, Marca Hispanica..., p. 883 (apèndix CI).
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els límits que es donen a la venda. És probable que, en aquest moment del segle X, el castell tingués una església preromànica o, si més no, un petit oratori
habilitat en una de les dependències castrals.
Aquesta primitiva església preromànica pot ésser la que es menciona en la
donació de Digfred i sa muller Wisla al monestir de Ripoll (966). Segons el regest del pare Pasqual, donaren el «Castillo de Camba con la Iglesia de S. Pedro» que havien comprat al comte Miró.41
Sigui quina sigui la realitat històrica, l’únic fet clar és que en aquest període havia d’ésser un edifici que deuria seguir les tipologies característiques de l’arquitectura religiosa preromànica: una petita nau rectangular amb un absis carrat orientat a llevant. L’existència d’aquesta construcció només es podria corroborar amb
una excavació arqueològica a l’indret de l’actual edifici, difícil de fer perquè l’actual església romànica és sobre la roca i no creiem que hi hagi un estrat arqueològic suficient que ens permeti explicar la cronologia inicial d’aquesta construcció.
Sabem, també, pel precepte del rei Lotari del 982 de confirmació de béns
del monestir de Ripoll, que l’església de Sant Pere ja existia: «in comitatu Barchinonensi, alodem quod fuit Egofredi, qui vocatur Cama, cum ecclesia
Sancti Petri, cum finibus et terminis suis.»42
En les reclamacions del monestir de Ripoll als comtes de Barcelona, del
1002 i del 1020, es menciona l’església de Sant Pere. Hom pensa que després
d’aquesta última data es degué bastir l’actual edifici, amb l’absis semicircular
ornat amb arcuacions llombardes.
No hem pogut trobar cap més documentació que mencioni l’església en
època medieval. Amb tot, Sant Pere degué seguir oberta al culte, ja que, a final del segle XV, es féu construir un retaule gòtic, format per diferents teles i
amb templet per al Santíssim.43
Perduda la seva funció parroquial, en traslladar-se a Olesa, l’església de
Sant Pere fou convertida en simple capella dedicada a la cura d’ànimes de les
cases de l’entorn. Al segle XVI l’edifici, sense funció religiosa massa determinada, s’abandonà segurament a la darreria del domini de la família DuranCoscoll, tal i com enregistra la visita pastoral del 1581 feta per Miquel Marquès, degà de Piera. S’hi especifica que estava inhabilitat per al culte. Les
condicions seguien essent les mateixes en la visita del 1585.44
41. J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, fol. 5v-6.
42. R. d’ABADAL, Catalunya carolíngia, vol. II-1, p. 174; J. PASQUAL, Sacra Cathaloniae..., vol. III, 6v.
43. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí..., p. 143; J. SOLÀ, Sant Pere
Sacama, p. 15.
44. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Manuscrits, Joseph Mas i Domènech, Notes
històriques del Bisbat de Barcelona, tom XVI, sense paginar.
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Als peus del castell subsistí45 un mas, anomenat de Sant Pere. Aquesta masoveria fou molt reeixida durant tota l’edat moderna. Al segle XVI, fou adquirit per la família Valldeperes, que el reféu en diverses ocasions, segurament
aprofitant materials de l’antic castell: l’any 1637, s’esculpí aquesta data sobre
la porta; el 1644, a la llinda de la finestra, s’hi inscriví «Francesc de Valldeperas
me fecit, 1644», i el 1702 es féu cisellar «1702 Ave Maria sin pecado concebida» a la llinda de la finestra esquerra.46 L’any 1749 Eulàlia Valldeperes de
Sant Pere Sacama es casà amb Josep Puiggener i Olivella, de Capellades. Fins a
l’actualitat, els descendents d’aquesta unió han estat els propietaris de la masoveria i la capella. El mas s’abandonà l’any 1956 i s’enderrocà l’any 1978 ja
que amenaçava ruïna.47
Quan els Valldeperes adquiriren la propietat que incloïa les restes del castell, la capella desafectada i el mas, degueren aprofitar la capella com a magatzem de productes agrícoles, com demostra l’inventari de béns de Salvador
Valldeperes, datat el 15 de setembre de 1629: «Dins la capella es troba el següent: una pila de blat, una pila d’ordi, tres piles de civada, tres portes de pi
noves per als portals de les cambres.»48 Per això pensem que la capella de Sant
Pere estava coberta amb un teulat que protegia uns productes alimentaris tan
delicats de les humitats. Es desconeixen les dates en què l’església fou reconvertida al culte, però degué ésser a partir del segle XVII, moment de màxima
activitat de la masoveria. S’enguixà tota l’església i es degué refer la volta.
També es convertí l’absis en una petita sagristia mitjançant la construcció
d’un envà que comunicava amb la nau a través de dues petites portes, ornades
amb guix. Sobre aquest nou mur es construí un retaule d’estil barroc amb una
imatge de sant Pere al centre, sant Antoni a la dreta i sant Isidre a l’esquerra. A
la part superior se situà una imatge de santa Oliva, patrona d’Olesa. El retaule
gòtic que s’havia conservat fins aleshores es traspassà a la sagristia.49 També
45. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí..., p. 136; M. PAGÈS, Art
romànic i feudalisme..., p. 201-202; M. PAGÈS I PARETAS, «V. El període medieval», a Sant Pere
Sacama: Els primers ..., p. 86.
46. J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, p. 42.
47. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí...., pàg. 137; Sant Pere Sacama. Els primers..., p. 104. Les llindes de les finestres es conserven a la seu social del Centre
Muntanyenc i de Recerques Olesà.
48. Arxiu Històric Municipal d’Olesa, lligall del segle XVII - inventaris.
49. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí..., p. 143-144; J. SOLÀ, a Sant
Pere Sacama, p. 15, escriu: «L’altar actual amb la imatge de Sant Pere al centre, i les de Sant Antoni i Sant Isidre als costats, ai amb retaules de Santa Oliva, serà dels bons temps de Ça Cama, de
N’Anton Valldeperes, nét d’Eufrasina, pels anys 1600. En canvi el retaule gòtic de l’anvers de
l’altar, fet de tela, amb manifestador per a l’exposició del Santíssim, serà de mitjans del 1400,
manat fer pel gran Coscoll.»
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s’obrí l’òcul de la façana sud i l’arrencada de la volta de maçoneria es decorà
amb una cornisa. Es convertí, doncs, l’església de Sant Pere en una capella de
devoció del mas i dels seus propietaris.
L’any 1936, arran de la Guerra Civil espanyola, es cremaren, fora de l’església, ambdós retaules i altres ornaments litúrgics.50 Per tant, l’edifici de Sant

Planta de l’església de Sant Pere Sacama. Escala 1:100.
50. J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, p. 15: «A més hi han aparells antics per a l’ús de la Capella,
com són, ofertoris, candelers, bacina, etc. i la pica d’aigua beneita, molt ben treballada, que serà
del temps de Miquel i Anton Valldeperes.»
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Pere no patí cap dany.51 Després de la guerra s’arranjà l’interior,52 i no s’hi realitzà cap més intervenció fins a l’any 1985, en què fou restaurada pel Centre
Muntanyenc i de Recerques Olesà, amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya.

L’església: descripció
L’església de Sant Pere Sacama és un edifici d’una sola nau, capçat a llevant
per un absis semicircular, al qual s’accedeix a través d’un arc triomfal (figura 1). Dins el gruix de l’absis hi ha dues fornícules disposades simètricament
respecte de l’eix central de l’absis, en el qual hi ha una finestra de doble esqueixada. És un edifici que ha estat força modificat en el decurs del temps, si
bé la planta i la capçalera són les de l’edifici original.
L’absis mesura 2,80 metres de diàmetre i 1,65 metres de profunditat. Les
mides indiquen que és lleugerament ultrasemicircular. S’obre mitjançant un
arc triomfal de doble plegament, és a dir, que hi ha l’arc triomfal pròpiament
dit —aquell que s’uneix amb la nau— i un altre arc que obre l’absis. Aquesta
part de la capella es cobreix amb volta de quart d’esfera, feta amb lloses
primes, de pedra rogenca. Aquest mode de construcció és característic del segle XI.
La capçalera es troba una mica desviada vers tramuntana. Montserrat
Pagès planteja dues hipòtesis: un indici d’arcaisme i l’orografia del terreny.53
No creiem vàlida la primera hipòtesi, ja que la desviació només es deu a l’orografia del terreny i al poc espai útil sobre el qual s’assenta l’església.
A l’interior de l’absis hi ha dues fornícules simètricament disposades respecte l’eix. Mesuren 0,60 metres de profunditat i 1,20 metres de diàmetre.
S’obren en el mur mitjançant arcs de mig punt amb dovelles llises fins a terra i
són cobertes amb volta de quart d’esfera (figura 4). Actualment no es troben
a nivell de sòl, sinó que estan elevades uns 0,40 metres, si bé, com comentarem més endavant, creiem que el paviment original de l’església era més alt
que l’actual.
51. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí..., p. 143-144.
52. En el mecanoscrit de Joan Solà, a la p. 15, hi trobem: «subsistint les dues absidioles
que podrien contenir algun decorat policrom, si l’arrebossat i emblanquinat que les cobreixen
foren exempts de la humitat». Entenem, doncs, que Joan Solà, a mitjan anys 1930, les veié, en
part o completament, descobertes i que després de la guerra les degueren tapar, com es desprèn
de la memòria de restauració dels anys vuitanta en què clarament s’hi diu que en arranjar l’interior les «descobriren».
53. M. PAGÈS, Art romànic i feudalisme..., p. 209.
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La finestra de l’absis és de doble esqueixada, ocupa l’eix de simetria de
l’absis i està centrada entre les dues fornícules. A l’interior, es resol amb un arc
treballat en un sol bloc de pedra i amb carreus també monolítics a mode de
brancals. A l’exterior, l’arc també té la mateixa tipologia que a l’interior, però
la resta de la finestra és configurada per carreus. L’ampit de la finestra, en els
dos cantons, és pla. El material emprat per a la construcció és pedra arenosa
grisenca.
A l’exterior, l’absis és ornamentat amb decoració llombarda, que pren un
ritme de grups de tres arcuacions entre lesenes (figura 2). Els arquets cecs són
molt regulars i estan treballats amb petites llosetes que en delimiten la forma,
reomplertes en algunes ocasions per altres pedres triangulars o per morter de
calç. Són capçades per mènsules triangulars sense decoració. Avui dia només
es conserva una de les dues bandes llombardes que tenia l’absis en origen. La
lesena nord, conservada en part, és formada per quatre carreus, tres de pedra
arenosa grisenca i un de pedra rogenca. L’indret on hauria d’haver-hi anat la
lesena sud es veu repicat i amb un traçat irregular, que mostra clarament que
la decoració original ha estat eliminada.
Aquesta decoració llombarda parteix d’un sòcol molt alt, que arriba fins a
nivell de l’arc monolític de la finestra. Així, doncs, l’absis, vist de perfil, adquireix un aspecte esglaonat i molt singular. És difícil de donar una lectura a
aquesta particularitat. A primera vista, podria semblar un canvi d’opinió del
mestre d’obres, que decidí col·locar decoració llombarda un cop ja s’havia iniciat la construcció de l’absis. No sembla una hipòtesi gaire plausible, pel fet
que, usualment, res es deixava a l’atzar a l’hora d’emprendre l’edificació d’una
església en aquest període.
Es podria entendre aquest sòcol a través de les fornícules interiors. Podríem pensar que les fornícules no estaven previstes en origen i que, en buidar-les dins del mur —en un moment no gaire posterior al de la construcció
del temple—, l’absis s’hagué de folrar exteriorment. Si donem per bona
aquesta hipòtesi, podríem dir que, inicialment, les lesenes de la decoració
llombarda de l’absis de Sant Pere haurien arribat fins a nivell de sòl o, si més
no, fins a un sòcol de menys alçada que l’actual.
És difícil decantar-se per una explicació, ja que un element arquitectònic
que ens ajudaria a dissipar dubtes com és la finestra sembla ben encaixada tant
en el mur com en el sòcol. Els carreus que formen els costats de la finestra arriben fins a la meitat del mur (uns 0,60 metres), cosa que fa pensar que el sòcol
sempre havia estat allà, ja que seria un fet força estrany que, abans de situar-hi
el sòcol, els carreus de la finestra sobresortissin del mur.
Per tant, un cop observats detingudament tots els elements que conformen l’absis, creiem que aquesta part de l’església és fruit d’un projecte unitari,
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en el qual tant el sòcol, com la finestra i les dues fornícules estaven plantejats
inicialment. Si descartem la hipòtesi que la decoració absidal fou introduïda
amb posterioritat, és un element singular del qual només recordem la decoració de l’església de Sant Martí de Brocà a Guardiola de Berguedà (Berguedà,
datable al segle XI-XII), que és molt similar.
En el procés de restauració de l’església, que tingué lloc entre el 1985 i el
1986, s’ignoraren les bandes llombardes i s’intentà fer una successió d’arquets
cecs lligats entre ells, desdibuixant la lesena nord. En la mateixa restauració,
aparegueren restes de pintura a l’interior de l’absis. Els testimonis que n’han
perdurat no són importants i estan realitzats amb mangra vermellosa. Consisteixen en una petita línia que recorre per sobre de les fornícules, una petita
resta que dibuixa les dovelles de l’arc de la fornícula sud i restes d’una figura
rectangular quadriculada a l’interior de la mateixa fornícula. És difícil donar
una datació aproximada d’aquestes pintures, encara que els motius i les tècniques emprades apareixen en època romànica. S’haurien de sotmetre els pigments a una anàlisi rigorosa per tal de donar-ne una datació fiable.
La nau és rectangular i mesura uns vuit metres de longitud, si bé les parets
tenen mides irregulars: la paret interior nord mesura 7,75 metres i la sud fa
8,30 metres. Aquesta irregularitat es deu a la desviació de l’absis vers el nord.
La nau mesura 3,50 metres d’amplada al sector de ponent i 3,40 metres al
cantó de llevant. A l’interior, els murs són rectes, si bé el mur nord és molt
irregular a l’exterior. El mur sud, per contra, és completament rectilini. Els
murs són completament llisos i sense decoració, encara que, a la part superior
de les parets nord i sud, per sota del ràfec de la teulada, s’han disposat uns carreus més ben tallats, de forma trapezoïdal i caire decoratiu, si bé són d’època
posterior —possiblement del moment en què es reféu la volta.
Si bé la planta de la nau és d’origen romànic,54 els murs han patit moltes
refaccions, com palesen els múltiples canvis de parament. Les parts contemporànies al moment constructiu es poden observar a la zona de l’absis i en alguns sectors del mur de migdia, que presenten un aparell de petits carreus
irregulars, tan sols desbastats, disposats de forma regular tendint a l’horitzontalitat, per bé que en algunes filades s’han disposat els carreus de manera
vertical. En aquestes zones, s’han emprat carreus de pedra arenosa grisenca
54. M. PAGÈS, Art romànic i feudalisme..., p. 211; CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES
OLESÀ, Butlletí..., p. 137. Per al Centre Muntanyenc, l’única resta original de l’església és l’absis
i opinen que la nau fou tota allargada durant el segle XVII. No creiem versemblant aquesta hipòtesi perquè, tal i com apunta M. Pagès, al mur sud, en el sector més proper a ponent, hi ha restes
de fonamentació i aparell original, similar al de l’absis. Això ens fa pensar que l’església, en quedar abandonada, perdé la coberta i part dels murs, que foren refets a partir del segle XVII, però
que en cap cas fou allargada vers ponent.
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combinada amb una altra de rogenca, sense cap intenció rítmica ni decorativa.
El mur de ponent és el que ha sofert més modificacions (figura 3). Fou refet,
segurament, en el moment en què l’església es tornà a habilitar al culte. Té
grans carreus als escaires, ben tallats, i la resta del parament d’aquest mur és formada per pedres de diferents mides, tallades i disposades irregularment, amb
cert sentit horitzontal. També hi ha, en aquest mur, combinació de pedra arenosa grisenca amb una altra de rogenca. Hom pensa que aquesta paret és la més
transformada perquè hi ha multitud de fragments de rajola cuita vermella en les
juntures dels carreus, així com per la tipologia de la porta, que és feta de dovelles grans, molt ben tallades, fins a l’inici de l’arc i té grans carreus als brancals.
Encara que, segurament, no sigui la porta original de l’església, que alguns autors pensen que tenia capitells amb escultures, 55 pensem que en origen la portalada era situada en aquest indret. A causa de la disposició del terreny, és difícil que la porta es pogués situar al sud, com és habitual en els
edificis del segle XI. En ésser una capella castral, és normal que la porta tingués certa comunicació amb el recinte, situat a ponent de l’església. No és
descabellat opinar que l’església i el recinte casteller fossin fortificats, com
passa a d’altres indrets del territori català (Marmellar, Calafell...). Si hagués
estat així, és lògic que la porta fos a l’oest i quedés, d’aquesta manera, dins
del recinte casteller.
Els gruixos dels murs no són regulars. El mur de ponent mesura 0,70 metres, el de tramuntana fa un metre i el de migjorn mesura 0,75 metres. Això fa
pensar que la paret nord fou engruixida per diversos motius. Una d’aquestes
raons seria que, en trobar-se arran d’un cingle, es fes més ample per tal que no
s’esberlés o amenacés caiguda. L’altra podria ser un engruiximent en construir la volta, cosa que no creiem factible pel fet que el mur sud només mesura
0,75 metres.
La coberta de l’església és de doble vessant, recoberta amb teules àrabs. A
l’interior, és una volta de mig punt de maçoneria, amb tres arcs doblers, que
descansen en unes mènsules que sobresurten de la cornisa que recorre l’arrencada de la volta. És l’única part de l’església que no fou repicada en la restauració del 1985-1986. Originàriament degué ésser una volta de canó típicament
romànica.
En la refecció del segle XVII, al mur de migjorn s’obrí un òcul, tapiant l’obertura original, que consistia en una finestra rectangular formada per quatre
55. M. PAGÈS, Art romànic i feudalisme..., p. 212. Aquesta autora pensa que la porta actual és moderna, i que l’antiga porta de l’església, que no era l’original del segle XI, fou bastida al
segle XII i decorada amb capitells amb escultures.
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carreus. Avui dia, aquesta està tapiada per l’interior i l’òcul és l’única obertura
de la nau. Ambdues obertures foren arranjades en la restauració del 19851986, com palesa el ciment que hi ha en les juntures dels carreus.
Sobre el costat sud del mur est, situat damunt del que correspon amb l’arc
triomfal, trobem un campanaret de cadireta, que fou reconstruït a la restauració del 1985-1986. Abans de la restauració només quedava l’arrencada d’aquest campanar.56 La situació del campanar en aquest indret de l’església no és
la més habitual, però en trobem mostres arreu de la geografia catalana, com és
el cas de Sant Andreu d’Andorra la Vella (Andorra, segle XII), Sant Martí del
Fai (Bigues i Riells, Vallès Oriental, segle XII), Sant Martí de Brocà (Guardiola
de Berguedà, Berguedà, segles XI-XII), Santa Magdalena de Coscó (Oliola,
Noguera, segles XI-XII), Sant Miquel del Castell de l’Aguda (Vilanova de
l’Aguda, Noguera, segle XI), Santa Eulàlia d’Alendo (Farrera, Pallars Sobirà,
segle XII), Sant Miquel de Vallmanya (Pinós, Solsonès, segle XI) o Sant
Moí (Santa Maria de Besora, Osona, segle X-XI).
L’interior de la nau fou en gran part repicat en la restauració del 19851986. No té cap tipus de decoració, a excepció d’aquelles parts d’època moderna. En el mur nord, prop de l’arc triomfal, s’obre un petit forat, d’uns 0,40
metres d’amplada, alçada i fondària, que degué tenir les funcions de credença.
En aquest sector, també s’aprecia un canvi d’aparell, que coincideix amb la
zona en què es produeix una inflexió en el parament exterior. Hom ha observat, en ambdós costats, un canvi de parament que podria ésser atribuït a una
intervenció del segle XVII.
A l’interior del mur sud hi ha una altra obertura rectangular, la funció de la
qual és difícil de determinar a causa de la seva situació elevada. Sota d’aquesta,
hi ha una pica beneitera, que no sembla romànica i que fou afegida al mur
amb posterioritat a la construcció de l’església, com demostra el canvi de parament que hi ha al seu voltant.
Actualment, el presbiteri queda elevat del sòl de la nau per tres esglaons de
construcció moderna. Si s’observen les filades de carreus dels paraments en el
nivell actual de l’església, no és difícil poder deduir que, en origen, el nivell del
sòl es trobava més elevat. El testimoni més clar d’aquest fet el trobem a la base
de l’absis, on clarament es veu una filada de carreus que havia estat recoberta.
A la part exterior de la capella, queden al descobert els fonaments de la construcció. És evident que tota la zona del castell i l’església era reomplerta amb
56. La destrucció del campanar és anterior a la Guerra Civil espanyola, com demostra una
fotografia del 1909, que apareix al llibre Sant Pere Sacama: Els primers..., figura 41. La destrucció d’aquest campanar degué ser causa d’un llamp o del pes de la campana, o possiblement ocorregué en retirar-se la campana.
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terra per tal d’anivellar el sòl, que és molt irregular, i permetre, d’aquesta manera, una circulació més fàcil per tot el recinte castral. Avui dia, és molt difícil
la circumval·lació de l’edifici, a causa de la desaparició d’aquest sòl i que només han quedat les roques sobre les quals s’assenta la construcció.

Comparacions57
L’església de Sant Pere Sacama pot tenir molts paral·lels per la seva planta,
ja que és ben habitual en el primer romànic català. És un edifici d’una sola nau
amb un absis semicircular orientat a llevant.
Més curioses són, en canvi, les fornícules que s’obren en el mur de l’absis.
Aquest element arquitectònic el trobem en força esglésies de la geografia catalana, però normalment apareix en número senar i en edificis de major envergadura arquitectònica. Entre aquests cal destacar: Sant Vicenç de Cardona
(Cardona, Bages, segle XI), Sant Pere de Ponts (Ponts, Noguera, segles XIXII), Santa Maria de Cervelló (Cervelló, Baix Llobregat, segle XI), Santa Maria
de Roses (Roses, Alt Empordà, segle XI), Sant Pere de Savassona (Tavèrnoles,
Osona, segle XI), Sant Esteve de Granollers de la Plana (Gurb, Osona, segle
XI), Sant Martí de Mura (Mura, Bages, segles XI-XII), Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà, segle XI-XII), Sant Martí del Brull (el Brull, Osona, segle XI),
Santa Maria de Porqueres (Porqueres, Pla de l’Estany, segle XII), Sant Pere
d’Àger (Àger, Noguera, segles XI-XII), etc.
El que no és tan freqüent és trobar-les en nombre parell. Entre d’altres
destaquem: Sant Llorenç del Munt (Matadepera, Vallès Occidental, segle XI),
Sant Martí Sescorts (Santa Maria de Corcó, Osona, segle XI) i Santa Cecília de
Montserrat (Marganell, Bages, segle XI).
És habitual que es trobin fins a nivell de sòl, però hi ha casos en què aquestes fornícules, igual que a Sant Pere Sacama, no arriben a terra: Santa Maria de
Cervelló (Cervelló, Baix Llobregat, segle XI), Sant Pere de Ponts (Ponts, Noguera, segles XI-XII) o Santa Maria de Colomers (Colomers, Baix Empordà,
segles XI-XII).
També hem trobat dues esglésies de planta circular en què el nombre de
fornícules és parell i en què no descansen a nivell de sòl. Són Sant Pere el Gros
(Cervera, Segarra, segle XI) i Sant Jaume de Vilanova (Santa Maria d’Oló, Bages, segles XI-XII).

57. Per a l’estudi comparatiu, ens hem basat en la informació extreta de la base de dades
del Centre d’Art Romànic Català (ARCAT), de l’Institut d’Estudis Catalans.
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La decoració de l’absis tampoc és característica per si mateixa, car la majoria d’esglésies catalanes del segle XI presenten decoració llombarda. El que és
curiós de Sant Pere Sacama és l’alçada del sòcol, que arriba per sobre del nivell
de la finestra, i la curtesa de les lesenes. Només podem recordar una altra església amb característiques similars: Sant Martí de Brocà (Guardiola de Berguedà, Berguedà, segles XI-XII).

La restauració de Sant Pere Sacama (1985-1986)58
Des del successos del 1936, l’església quedà novament abandonada i
s’anaren degradant aquells indrets de més difícil accés com són la teulada,
l’absis i el mur nord. Per tal de conservar l’edifici, el Centre Muntanyenc i
de Recerques Olesà, amb el vistiplau dels propietaris59 i de l’Administració,
acordà fer-se càrrec de la restauració.
En un primer moment, només es volien consolidar aquelles parts que estaven més malmeses. Amb aquesta finalitat es construí una bastida, imitant les
medievals, al voltant de l’absis, per tal de treballar en les arcuacions llombardes que el decoraven. No es reconstruïren les que faltaven i tan sols es restauraren les que encara hi romanien. Malgrat tot, l’arquet sobre la lesena nord,
desdibuixat abans de la restauració, es reconstruí sense encert, ja que no s’acoblà a la banda llombarda. D’aquesta manera, la lesena no s’uneix a l’arquet
i, per tant, aquest motiu decoratiu ha quedat força estrany.
La cornisa exterior de l’absis també s’arranjà, aprofitant materials de l’indret per tal de substituir els carreus que hi mancaven. Es referen tant la coberta exterior de l’absis com la de la nau, a fi d’evitar goteres. Es reconstruí el
campanar de cadireta, del qual només en romania l’arrencada.
Un cop finalitzada la restauració exterior, es decidí repicar tot l’interior. Sota
l’enguixat, aparegueren molts carreus la rejuntada dels quals s’hagué d’arranjar.
La volta de l’absis presentava també una esquerda per la qual es filtrava l’aigua. Es
procedí a refer tota la rejuntada dels carreus. Fou durant les tasques d’apariament
de l’absis que aparegueren les fornícules, de les quals no se’n sabia res perquè estaven sota la capa de guix que cobria tota l’església, i les restes de pintura.60
58. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, «VIII. La restauració de la capella de
Sant Pere Sacama», a Sant Pere Sacama: Els primers..., p. 103-109.
59. En aquells moments, la propietària de la capella era la família Puiggener d’Olesa de
Montserrat.
60. J. SOLÀ, Sant Pere Sacama, p. 15. El mecanoscrit és anterior a la Guerra Civil espanyola i, per tant, creiem que, després d’aquest fet, les fornícules es taparen essent de nou «descobertes» en la rerstauració del 1985-1986. Vegeu la nota 52.
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La volta de maçoneria del segle XVII es deixà sense repicar i es procedí a repintar-la, juntament amb la cornisa interior.
Les despeses de la restauració corregueren a càrrec del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, que només rebé un ajut simbòlic del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’església restaurada s’inaugurà el 29 de juny de 1986, festivitat de Sant
Pere, coincidint amb l’aplec que tradicionalment hi celebrava la família propietària.

Els capitells de Sant Pere Sacama
Almenys des de després de la Guerra Civil espanyola i fins recentment, a la
Casa Puiggener d’Olesa es conservaven tres capitells, que tradicionalment
s’han considerat provinents de l’església de Sant Pere Sacama.61 Dos d’aquests
capitells poden relacionar-se clarament per la temàtica, factura i forma similars. El tercer dels capitells respon a una altra tipologia i té un estil que no correspon a la plenitud del romànic.
Capitell 1.
Aquest capitell (figura 5) mesura uns trenta-sis centímetres d’alçària i uns
vint-i-nou centímetres de costat i és fet de pedra arenosa grisenca. Està decorat per les quatre cares i conserva el collarí treballat amb un motiu de corda.
Sembla que es conserva íntegre i té els dos orificis de subjecció, tant a l’àbac
com a la base. Tot i això, està força erosionat. L’àbac és llis i mesura uns deu
centímetres d’alçària.
La cara anterior presenta un rostre petit, només esbossat, que sembla representar un home calb i barbut. Els trets facials estan només cisellats i els ulls, el
nas i la boca són fets mitjançant incisions. En els angles, ocupant part de la cara
anterior i les cares laterals, s’hi representen dues àguiles, en posició frontal.
Les cares laterals tenen l’altra meitat de les àguiles. El costat esquerre té
una bola esbotzada, que és difícil d’interpretar, si bé podria representar un pa,
o quelcom que no es va acabar d’esculpir. Al costat dret, hi ha dues d’aquestes
boles, en aquest cas senceres, i prop de l’angle amb la cara posterior del capitell hi ha una forma el·líptica boteruda, que també és difícil d’interpretar.
A la cara posterior, hi ha una forma inacabada que podria representar un
cap de boví. A l’angle amb el costat dret, hi ha la forma el·líptica abans comentada.
61.

Actualment es conserven a la seu social del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà.
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Pel que es veu en els capitells, sembla ser que només s’acabà la part frontal i
les àguiles, ja que el bou està només esbossat i les boles semblen inacabades.
Capitell 2.
Aquest capitell (figura 6) mesura uns trenta-un centímetres d’alçària i uns
vint-i-vuit d’amplada. És fet de pedra arenosa grisenca. Està decorat per les tres
cares, però, per comparació i similitud amb l’anterior, sembla ser que la cara
posterior o fou trencada o no s’esculpí mai, car és força llisa. L’àbac té un orifici
de subjecció a la part central i també mesura uns deu centímetrs d’alçària i està
escapçat per un cantó. La diferència d’alçària respecte de l’anterior ve donada
pel fet que el collarí ha desaparegut i, amb ell, l’orifici de subjecció al fust.
A la cara frontal del capitell hi ha representada una cara en posició frontal
molt esquemàtica, que no sembla esculpida, sinó només cisellada. S’hi ha modelat el nas, la cara i els ulls, fets mitjançant incisions a la pedra.
Als costats laterals, s’han representat uns animals quadrúpedes, les cares
dels quals es veuen a la part frontal del capitell. També són força esquemàtics,
però llur rostre és més esculpit que la cara i s’hi representen els ulls i el nas,
que s’ajunta en un sol volum amb les orelles. Es tracta de felins i podrien representar lleons.
Capitell 3.
El tercer dels capitells sembla d’una cronologia posterior. És més reduït (figura 7) en les seves mides i presenta una decoració geomètrica, en què als angles
hi ha representades quatre fulles. El més sorprenent és que no s’ha conservat forat d’encaix ni a l’àbac ni a la base, i no sembla ser que hagi estat malmès.
L’estil dels dos primers capitells és popular i és datable al segle XII. El tercer
dels capitells respon a una tipologia més avançada cronològicament i podríem
situar-lo a final del segle XII o principi del XIII.
Els capitells podien haver decorat la porta de l’església, del segle XII,62 abans
que se’n refés el mur occidental. Aquesta hipòtesi també és sostinguda tant pel
Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà com per Montserrat Pagès.63 En l’estat actual de la construcció, és impossible que aquests capitells decoressin la
porta que avui dia hi veiem. Malgrat tot, en ésser un edifici la nau del qual ha
estat molt modificada, és possible que en la refacció del mur oest del segle XVII
62. Aquesta portalada del segle XII substituiria l’original del segle XI, que deuria ésser la
primitiva de l’església, tenint en compte la decoració llombarda de l’absis.
63. CENTRE MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ, Butlletí..., p. 143; M. PAGÈS, Art
romànic i feudalisme..., p. 212-214.
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s’eliminés la porta esculpida del segle XII. En aquest cas, la porta hauria d’haver
estat amb dos arcs en degradació, en les columnes de la qual hi hauria hagut els
capitells. El fet que els capitells estiguin decorats per totes quatre cares suggereix
que foren adquirits o reaprofitats d’un altre indret, ja que, quin sentit tindria decorar-los per les quatre cares si dues no serien visibles en situar-los en una porta?
Respecte al tercer capitell és difícil determinar si arribà a tenir alguna funció arquitectònica, ja que no hi ha restes d’orificis d’encaix, ni a la part superior ni a la inferior.
També es pot suggerir que els capitells decorats formessin part d’un
porxo avui dia desaparegut i del qual no se’n té constància ni referències arqueològiques, ja que, davant del mur oest de l’església, el sòl és roca viva, i
per tant es difícil que se n’hagin conservat restes. Així doncs, els capitells
haurien estat situats sobre dues columnes que sostindrien la coberta d’aquest
porxo.
En alguns indrets, els capitells també formen part dels sostenidors d’altar o
com a base per a les piques baptismals, per tant, és possible que formessin part
d’aquests elements litúrgics.
És plausible que tots tres capitells fossin al castell, avui desaparegut, i que
fossin conservats per les famílies propietàries, quedant així en la tradició popular que procedien de Sant Pere Sacama.64

Conclusions
L’estudi de l’església de Sant Pere Sacama ha reportat certa dificultat
perquè és un edifici relativament poc investigat. Després de recercar la bibliografia,65 tant general com específica, només hem pogut trobar estudis
recents de Montserrat Pagès66 i del Centre Muntanyenc i de Recerques
64. El pare J. Solà, al seu estudi inèdit de mitjan anys trenta del segle XX, escriu: «els tres
antíquissims capitells que tragueren de l’antic [oratori], i que quedaren i han romàs fins al present damunt del sòl de la Capella.» Hem d’entendre, doncs, que fins a l’inici de la Guerra Civil
espanyola, els capitells devien estar situats al terra de l’església i la família propietària els degué
salvar de la crema del 1936.
65. Entre les obres generals que mencionen aquesta església trobem: Vicenç BURON,
Esglésies romàniques catalanes: Guia, Barcelona, Artestudi, 1977, col·l. «Materials», núm. 1,
p. 106; Vicenç BURON, Castells romànics catalans: Guia, Barcelona, Mancús, 1989, p. 90-91;
Pere CATALÀ I ROCA, «Castell de Sacama», a Els castells catalans, vol. 1, Barcelona, Rafael
Dalmau, 1967, p. 448-451; Josep M. GAVÍN, Inventari d’esglésies: Baix Llobregat, vol. 21, Barcelona, Pòrtic, 1988, p. 97.
66. Aquesta autora estudia l’església a Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat i en sengles articles sobre el castell de Sacama i l’església de Sant Pere a Catalunya romànica.

06 Joan-F Cabestany i Fort 14/10/05 17:18 Página 180

180

JOAN-F. CABESTANY I FORT I JOSEP M. PALAU I BADUELL

Olesà.67 Per tant, les opinions i hipòtesis sobre aquest edifici eren gairebé les
mateixes en ambdós estudis, ja que es complementaven mútuament. A part
d’aquests dos estudis, cal destacar el mecanoscrit inèdit, conservat a l’Arxiu
Municipal d’Olesa de Montserrat, del pare Joan Solà, escolapi, que degué
ésser redactat a mitjan anys trenta del segle XX.
Durant la recerca bibliogràfica s’ha buscat documentació, sense trobar cap
document anterior al segle XV. Només s’han pogut emprar reculls documentals d’autors moderns, com Petrus de Marca, el pare Pasqual o el pare Solà. La
manca de documentació directa, doncs, ha suposat posar en quarantena tots
els fets històrics, ja que no s’ha pogut asseverar res anterior al segle XV, primer
moment a partir del qual es té documentació a l’Arxiu Parroquial d’Olesa.
En la labor de camp, també hi ha hagut certa dificultat a l’hora de prendre
mides i observar l’edifici, a causa de l’orografia del terreny. Pràcticament ha
estat impossible estudiar el mur nord, en trobar-se encinglerat.
Així, doncs, una lectura atenta de la bibliografia i de la documentació i una
anàlisi detinguda de l’observació in situ de l’edifici, que ens ha permès observar atentament la tipologia del parament, les rejuntades, les formes i distribució dels carreus en l’absis i la resta dels murs, ens ha conduït a fer l’estudi del
qual n’hem extret les conclusions següents:
a) De l’observació de l’edifici, hom copsa que la construcció ha sofert, en
el decurs de la seva història, diverses modificacions que sens dubte emmascaren, en un percentatge important, aquells elements que serien determinants
per tal de poder establir una cronologia fiable.
b) Davant la manca d’aquests elements, hom ha basat aquest estudi en
d’altres que sí que poden conduir a una verificació històrica: les dimensions de
l’església de Sant Pere Sacama responen a unes mesures que es repeteixen,
amb variacions poc significatives, entre les esglésies romàniques d’una sola
nau d’estil llombard distribuïdes en el territori català.
c) L’edifici té una particularitat que no correspon amb el prototipus d’edifici del segle XI: la disposició de la porta a occident, en comptes de situar-la a
migjorn, com és habitual. Ja hem apuntat que aquest fet no és fruit d’una modificació del segle XII, sinó que respon a l’abrupte orografia del terreny.
d) Una altra particularitat són les fornícules que apareixen a l’absis. Si en
principi hom pensà que es trobava davant d’un unicum, la revisió dels models
arquitectònics d’altres construccions ha demostrat que la plàstica arquitectònica es repeteix en moltes altres esglésies. El problema que es planteja davant
d’aquestes fornícules és quina funció litúrgica podien tenir. Hom pensa que la
67. L’estudi d’aquest centre és el que trobem al Butlletí d’Informació per als Socis,
núm. 34.
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seva funció ha de ser diferent d’aquelles esglésies de comunitats canonicals o
monacals. A Sant Pere Sacama, és difícil pensar que hi hagués més d’un prevere o més d’una advocació, ja que només es coneix la titularitat de sant Pere.
e) L’estudi de la disposició de la decoració llombarda de l’absis hauria estat un
element que hauria ajudat a poder determinar també la cronologia de l’edifici.
Malauradament, la disposició actual de les pedres que dibuixen els arcs cecs i les
mènsules que els completen han estat disposats de manera arbitrària en una de les
darreres restauracions, no seguint, fins i tot, la disposició que en origen tenien.
Per tant, doncs, només podem basar-nos en l’observació dels tres arcs de la
banda sud de l’absis, que ens consta que són els que menys han patit la intervenció de les restauracions. La disposició dels fragments de pedra que dibuixen aquests arquets i les mènsules sense decoració d’aquesta zona recorda la
rusticitat i la manera de construir les edificacions del segle XI.
f) Hom pensa que la volta de l’església, ara de maçoneria, d’antuvi fou una
volta de mig punt de pedra i amb anterioritat degué ésser amb encavallades de
fusta, si bé no hem constatat a la rodalia cap edifici que conservi aquesta tipologia.
g) Quant a la datació de l’església, basant-nos en els documents que testimonien l’existència del castell de Sacama des del segle X, creiem que havia de
tenir una església de factura preromànica, més o menys reeixida, de la qual actualment no en tenim cap vestigi.
L’església actual, que creiem que fou erigida al segle XI, es mantingué
dempeus fins al període de propietat dels Duran-Coscoll (1388-1542) i possiblement fou aquesta família la que la dotà amb un petit retaule gòtic. En el
declivi del poder d’aquesta família, la capella de Sant Pere anà deteriorant-se
fins a arribar al seu total abandó durant el segle XVI, moment en què la família
Valldeperes l’adquirí. Els Valldeperes (1542-1749), si bé l’empraren com a
graner, valoraren i respectaren el retaule gòtic, ja que consta que el salvaguardaren a la sagristia barroca fins a la Guerra Civil espanyola, en què fou cremat.
Per la tipologia arquitectònica, per l’anàlisi de paraments i per la pedra de
la construcció romànica hom pensa que Sant Pere Sacama respon a una construcció del segle XI, amb alguna modificació a l’inici del segle XII (moment a
què s’haurien d’atribuir les possibles pintures i la hipotètica porta esculpida, si
existí). A causa de l’abandó del segle XVI, l’església fou finalment rehabilitada,
al segle XVII, dotant-la d’un retaule barroc que anul·là l’absis romànic, transformant-lo en sagristia.
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FIGURA 1. Vista de l’església des de migjorn (Clixé: J. M. Palau, 2005).
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FIGURA 2. Vista de l’absis amb les arcuacions llombardes i l’alt sòcol (Clixé: J. M. Palau, 2005).
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FIGURA 3. Vista del mur de ponent amb la porta refeta (Clixé: J. M. Palau, 2005).

FIGURA 4. Vista de l’interior de l’església vers llevant (Clixé: J. M. Palau, 2005).
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FIGURA 5. Capitell 1 procedent de Sant Pere Sacama (Clixé: J. M. Palau, 2004).

FIGURA 6. Capitell 2 procedent de Sant Pere Sacama (Clixé: J. M. Palau, 2004).
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FIGURA 7. Capitell 3 procedent de Sant Pere Sacama (Clixé: J. M. Palau, 2004).

