/oTel

SantaMaria ile Gallecs
per losep

M. Blanch

HlsroRlA

ctualment el poble de Gallecs esa incorpom al municipi de Nloller
del Vall6s i I'esglesia de Sanra Maria esta annexionada a la panbquia
de 5"nt \rten\ de Vollet El temple es.rruar en un enrorn -ural
d'habiut dispers i s'hi accedeix, des de Moller, agalant Ia canetera que duu a
Callecs. Per \ .sirarla . al demanar permrs a la panoqu.a de Voller 1a que no s hr
celebra culte regularment.
El lloc de Gallecs surt €smenlar per pdmera vegada I any 904, en l'acra de
consagracid de l'esglesia de Parets, on consta entre les viles que pertanyen a
aquesra parrdquia. Trobem umb€ referancies del lloc en documenrs del final del
segle X, del Cartulari de Sant Cugal: el8 d'abril del974 Guifr€, com a resramentari de Bulgara,lliura al monestir, entrc altres coses, els bens que el difunt
posseia a GaleSus, i eI979 i el 985 com a Gallegos. A les butlles papals del segle
XI , on es confirmen possessions al monestir de Sant Cugat, tambe trobem anomenal el termeLesgl€sia es troba documentada I'any 1007, en una permuta entre el recror de Gallecs i el bisbe i els canonges de la seu de Barcelona, de dues vinyes,
una de les quals era de la casa de Sanla Maia de Gallecus. Com a parrdquia surt
esmentada el 1089, en el resramen! d'Umbert, fill de Gerberr, fet abans de par
lir cap a Jerusalem i lerra Sanm, €n el qual deixa terres, vinyes i cases que t€
in parroquia S. Maie de Gaiex- Segons el lus Patronatnm, no Lenia capellania prd
pia i era de lliure col.laci6 del bisbe.
Des del comenqament del segle X! en les visiles pastorals es [a rcferancia a
I'absancia de capella i a la migradesa del seus ingressos. de manera que e1 servei era fe! per vicaris de les parrdquies veines. El 1465 consra una queixa dels
veins exposant que la manca de rector era perjudicial per a les seves animes. Finalment, el 1499, va ser unida com a suiragania a la parrdquia de Sant Genis de

A

Plegamans.

Al segle XVIII sembla que els habiums de Gallecs renien problemes amb el
rector i els habimnls de Plegamans, la qual cosa va ocasionar que la parrdquia
tom6s a lenir rectors propis lins que, al final del segle XlX, va ser annexionada
a Sant Vicenc de Mollet.

29

{"Tet

MIS':F'.I

ANIA

a

Ledifici no va tenir modificacions importants, i ens ha arriba! en un estat
forQa pur- Va ser restaurat entre els anys 1965 i 1969 i, en les obres, es van trobar diverses sitges i ceralmica rcmana i medi€val.
ARQU TECTURA

Sanra Maria de Gallecs es un edifici construit entre els segles XII i XIY de
planta de creu llatina, amb els bragos del rranssepte lorqa curts, i d'una soia nau.
Labsis es quadrat i orientat a llevant, amb una finestra de doble esqueixada de

mig punt, centrada i bastant elevada. Es cobert per una volta apuntada m€s
baixa i mes estreta que la nau i queda separat per un arc de pedra apunmr. Els
braqos del transsepte, molt baixos, s'obren a la nau per uns arcs tomls de pedra,
tambd apuntats, que queden tallats per l'arc triomfal. A la volta es pol veure cla

rament I'encanyissat de la construccid. Hi ha una finestra a cada banda. de doble
esqueixada i de mig punt. Van ser modificades per I'interior, fent les m€s llargues. Al braq nord hi ha ado..ada li sagrislia.
En les obres de restauraci6 dels anys 1965 - 1969 es van trobar paviments
de diverses apoques. En el presbiteri s'han trobat fragments d'(opus tsstil
.eum) paleocristia, darars dels segles V-Vl. A md dreta de la nau, al costat de
la porta. hr ha fragments del perrode pre romani, (.egles Vl - Vll). La pavi.
pol veure ba.itament en la zona del
menlai ro medreval del*.egl6. X11 11y
"t
transsepte, encara que tamb€ n'hi ha pelites mostres al costat dels murs nord i
sud de la nau. Tambd es van rrobar quatre sitges al bell mig de la nau, dues de
mes grosses al centre. comunrcades entre rr.
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La nau €s cobena amb una volta apuntada i s'hi pod€n observar l'encanyissat i els (mms en qua va ser construida. Al mur sud hi ha un perir entranl, obert
a la nau amb un arc de mig punt, on hi ha una pila baptismal de pedra, proce-

dent d'una masia veina on servia de dipdsit. Aquesta obertura fa pensaq per les
seves dimensions i la seva situacio, en una antiga pona d'accds al temple. Tamb€
ai mur nord, arran de faeana, hi ha una petita obertura amb arc de mig pun!.
Extedorment es correspon amb una petita obertura tapada.
Lbparell es de carreus no gaire escairals i de mides desiguals, no molt grosses. l2 seva disposici6 ds molt regular; forma fileres. Destaquen les pedres que
formen els arcs, ben treballades i de pedra m€s vermella que la resta.
La porta es troba a ponent i si b€ per I'interior s'obre amb un atc apuntat, a
l'exterior €s de mig punt. Es adovellada, amb uns brancals molt estrets, i amb
una motllura semicircular al damunt. A sobre, hi ha una finestra coronella de
mig pun!. El mainell d'aquesta obertura es una petita columna, de fust decorat,
m6s estret en la part inferior. Te una motllura que forrna anells a Ia part supeor.

Dels murs exteriors destaca la pedra, d'un color vermellds, molt regular i
ben disposada. La cobena €s de dos v€ssants, feta amb teules araLbigues, i es pot
veure que fou aixecada uns 70 cm. El mur de facana, que 6s mes alt, tambe presenra la mareixa modificacid. Sobre I'arc triomfai s'alga una espadanya amb dos
buits, que fou restaurada enrre els anys 1967 i 1968. Lespadanya 6s l'origen del
campanar, la sintesi constructiva, una sola paret amb dos buits per situar les
campanes.

Adossada al mur de migdia hi havia la rectoria, que lou enderrocada per
donar la lorma original al conjunt, i de Ia qual es pot veure encara el paviment.
Amb la mateixa finalitat, el cementid, qu€ es troba a la faqana principal, fou so-

telrat.
A l'actual fagana de I'esgl6sia, avui molt restaurada, i damunt la portalada,
es conserven els elemenls originals d'una finestra geminada, dins I'eslructura
del que sembla una finestra posterior o restaurada. Aquests elements originals
s6n dos petits arcs de mig punt sostinguts per una columna o mainell.
La columna presenta una base nolt ben conservada,junt amb el fust. El capitell estd absolutament escapeat i no en queda res, tan sols se'n por conaixer
l'algada. La base de la columna 6s formada per dos lors juxtaposats i un plint
quadrat, aquesta forma ds prdpia del segle XI, segons Puig i Cadafalch, i es troba
tamb6, per exemple, al claustre de la catedral de Manresa.

important cridar i'atencid sobre el fet que actualment la columna esa al
rev€s; els arcs de la finestra descansen sobte la base i el fust sobre el capitell to_
talment escapgat, de manera que sembla que en sigui una prolongaci6. Aquest
Es

canvi es devia realilzar segurament en els (ltims treballs de restauraci6, a causa
de la inexistdncia de1 capitell
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Segons R.Vall. aquesra linestra prov€ d un edifici amerior al que a\,ui es con-

serva, que conespon al moment de transici6 del romenic al gdtic, perd no en
precisa la cronologia. Si es r€ en compre la tipologia de la finestra: pedra monolitica del arcs, basarnent de la columna, proporcid estreta de I obertura, se n
pot delimitar la cronologia entre l'fhim quan del s€gle XI i el primer quart del
Xll, tenint present que 6s un ?lmblt rural i apartat, on els correnls artistics arriben amb retard.
Lactual situaci6 d'aquesrs elemenrs no €s I'original, ja que la seva ripologia
6s prdpia de la pan exrerior de l'esqueixada d'una finesrra, no de I'interior. Es
probable que el seu lloc los la fagana-porrada de l'anrerior esgldsia.
CoMENTART

Lesgl6sia de Santa Maria de Gallecs €s prdpia de I'arquilecrura d'esril romanic tarda. El periode romanic fins la poc m6s d'un segle ningf sabia qua volia
dir, tampoc se sap qui va emprar el terme de romanic per pdmera vegada. La
critica, I'estudi i la cronologia de I'arr, no es remunta m6s €nlla dels remps de la
Revoluci6 Francesa; per tant, devia incorporar-se a I'r"is general a Ia primera meitat delsegle XlX. D'una manera general, el terme es refereix a tot el sistema cultural que dominava a Europa, entre la caiguda de Roma I'any 476 i els princi
pis del segle XIII. Els italians, que foren els primers en adoptar-lo, tamb€ ioren
els Ultims en deixar-lo, i no ho feren fins a principis de] seAle XV Els americans
del nord encara ronsrrurren alguna esglesia romani.a la pocs anys. i. en general, esran ran fora de lloc com un gratacels al voltant de l'esgl€sia de Gallecs.
Les esgl€sies d'esril romaLnic omplien les necessirars de la gent del segl€ Xl i
Xll, parlant un llenguatge dificilmenr comprensible per la genr del segie )lXL
Lart romanic va neixer d'un mdn en ruines, en el quC havien desaparegut,
les vies romanes de comunicaci6, I'ordre i la llei romana. Aquesta llei havia estat
rigorosa, perd mantenia I'ordre entre unes masses de gent molt variada, Ll in
cultura dominava a la majoria, els mestres eren la mofa d'una societat que iins
el segle XV es vanagloriava d'6sser illerrada. La medicina romana fou subsri
tuida pel sanador, que guaria als malalts utilitzant les entranyes d,un animal
mort. Lhome il.lustrat era considera! un luxe superflu i es moria de fam. Aquest
€stat de coses no soiament va durar una o dues gen€racions, sin6 qu€ va durar
segle rere segle.
t-a paraula feudalisme no t€ actualment molt bona reputaci6, perqua s,associa alvassallatge, que era una de les caracteristiques de I'edat mitjana. Es cerr
que les vide. d aquells cavallers r dames de pedra que a. ur . oneixem per le.
visites a les seves €stetuesjacents en les antigues esglEsies i monestirs, on foren
enterrats. eren molt diferents de les actituds humils i de pietat que l,artisla ha
sabut rellectir tan b€ en unes cares tranquil.]es i serenes i mans entrellaqades en
€terna pregaria. Perd tenien de ser brutals si volien subsistir i fer-se respectar;
eren els executors de les seves prdpies lleis, els guardians de les llibertats dels
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seus vassalls. Els seus casiells es construlen sobre presons que espalten quan es
contemplen i que moltes vegades eren ocupades per delinqlients comuns, que
nom6s tornaven a veure la llum el dia que eren sotmesos a la destral del boui

A finals del segle XX, l'dpoca feudal ens sembla indigna de la raga humana,
perd en el seu moment fou molt ben acollida semblanL situaci6, corn un bon
remei per la societa!.
En semblanls circumstelncies, els joves mes inlel.ligents i entusiasmats per
la sensaci6 d esperanQa, quc gradualment envaia I'esperit cristiar, s'acostaven instin[ivament a l'Inica orSanitzacid que oferia un camp d'acci6 als seus talents
o ambicions: l'Esgldsia. Havia arribat el moment d enrolar_se a un exarcit en qua
el cabdill no port,r,.r una espasa, sind una creu, com a simbol de la seva dignrtat. En la nova lr. n.lixia un sistema practic de vida quotidiana que es mantenia ferm en mig d'una situacid cadtica, un ideal que donava una finalital i una
direccid a cada pensament i acci6. Donat que, a la edat mirjana, els vassalls es
ta!,en sotmesos als reis i senyors feudals i no tenien Possibilitats d'aixecar-se amb
el propi esiorg, 1'Esgl€sia els oferia a mans plenes l'esperanga d una vida millor'
Com que tots nosaltres som quelcom missioners. d'una man€E o altra tenim
l'esperanga secreta de poder deixar aquest m6n un xic millor <1.te el virem tro
bar, encara que, quan les possibilitats de b€ns malerials s6n grans, aquests sen

timents estan reprimils temporalment.

Iot aixd

€s, en poques paraules, el ions de l art romanic: un m6n reconque-

rir per Roma, no per Ia Roma lmperial, sind per la de la creu. El veritabie tre
ball el realitzaren els frares, no els ermitans solitaris, els quals feien vida contemplativa, allunyats de la realita!. Els frares, que sota la ferma guia de Sant
Benet varen iniciar una feina gegantina: la de reconquerir Europa. Als lLocs on
s establien. disposaven altes muralles de protecci6, amb edificis adminislralius
per arxivar els fets histdrics, amb hospitals per guarir els malalts i guanyar voluntats dels seus desconfiats veins, albergs per ories i escoles. perqua sabien que
amb la educaci6 dels inlants podrien mds tard dirigir la vida dels homes Necessitaven esgl6sies i esglesioles, com la de Santa Mada de Gallecs, per atreure
orelLes incr ddules, per explicar que cap b€ reporta tornar mal per mal.
que s'ha dit, les esgldsies i monuments romirnics semblen lortins
o avanqada, construits en un mon hostil i sense cap tipus d'adornament Mol
tes d elles es troben en llocs solitaris i desolats, conserven cerl encanl, s6n els
testimonis callats d'una epoca que no 6s la nostra i, en cada detall, moslren una
innocent felicitat i la sorpresa d'una gent molt senzilla.
Per tol

e1

En l art romirnic, la basilica romana va anar evolucionant cap a la forrna de
creu liatina, una innovaci6 romanica que ha sobreviscut fins els nostres dies. La
problemdtica de les voltes. amb sostres rn€s amplis i segurs, no va quedar resolta fins al gdtic, amb I'augmenr de la fletxa de I'arc i alleugerint els trasd6s.
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A la peninsula, el romanic va decaure sota la influEncia de I'art mor.isc; a Ia
Catalunya Nova es troben menys esgldsies romdniques que a la Catalunya Vella,
on es considera que va sorgir I'art romanic.

En contemplar Santa Maria de Gallecs, amb rota I'admiraci6 personal que
sento per I'obra dels primitius mesrres medievals, se'm fa dificilissim entendre

jo no enlenc i em costa
d'entendre, perquE la genL vivia en una roral misCria i en una dificil subsistancia. La majoria estaven malalts, condemnats per tant, a una mort prematura;
aqueLl context. Segurament parlaven una llengua que

molt pocs arribaven als quaranta anys i les tres quartes parts dels infanB mo
rien a la primera infancia. Malgrat aixd, i amb totes les seves mancances i defectes, I'art romdnic era la millor expressi6 i I'ideal d'una Esglesia Cristiana universal.

Fou un magnific experiment queva durar mentre laimmcnsa majoria de la
gent vivia de la terra, lenia una mentalitat molt prim)ria i un fons social i econd-

mic inexistent. A I'antic Egipte, aquestes condicions duraren cinquanta llargs
segles i ni la societat ni les arts variaren notablement des del principi al ii de la
seva histdria. Perd a occident I evoluci6 fou m6s rapida que a l'orient. La situaci6 estatica va ser mes curta, alguns segles, quatre, cinc, no cinquanta. En el
moment en que aquest ritme senzill, de naixements i defuncions, de sembrats
i collites, fou interomput per la revolucid indusrrial i el comere, €s a dir, per
una economia basada en els diners i no en l'intercanvi. aparegueren els gremis
i el periode rominic va desapardixer

BtBLrocRAFlA
Pulg i Cadafalch,J., Falguem, A. de i coda)a j. Ldrqu'leetura ramani.d d Crldlun_r'd 4 vols.. ln5urur
d'Esrudis Aralans, Barcelona. 1909-1918

AADD Cdrdlun]d Roinani.d. EI Vdllas O..id.nldl I rl Vdllas Orirnlal, vol.
na, Barcelona, 1991

XVlll

Enc,!lopcdL, Carala

35

{oTet

MIs(,T L LANI^

-;_1;

-:.{1*
-*:t

.+

'*t
.'t-.?*+

Irg i (,dlle.s lnren,t

36

foTet

{

Fig 4 Fragment de rigula bmana, S. I - IV
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