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Diputació
Barcelona

La nau sud, amb el transparenlo Eetaule de la Pau
Disseny: Antoni G0nzález, arquitecte; c0l0ms, Joan M0ra, escult0r

F0t0: Mortserrat Bald0mà, SPAL, juli0l de 2008

Elconjuntmonacaldesdeponent .*"
Montserral Baldomà, SPAL, iuliol d0 2008

Monestir de Sant Llorenç
Visites

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de seternbre):

dissabtes, diumenges ifestius, d'11 a 14 h ide 17 a

Horari d'hivern (del 16 de setembre al 14 de juny):

dissabtes, diumenges i festius, d'1 1 a 14 h

Tancat: 1 i 6 de gener,25 i 26 de desembre

Visites concertades:
Dinamització del Patrimoni, tel. 608 222 525
dinapat@dinapat.com' www dinapat.com

Diputació | Àrea d'lnfraestructures,
BarcelOna I UrbanismeiHab¡tatge
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Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 472
s.patrimonial@diba.cat' www diba.caVspal

Monestir de Sant Llorenç

La primera comunitat monàstica que hi va haver a l'indret

conegut com a Sant Llorenç prop Bagà estava formada per

eremites que van ocupar les coves i els abrics naturals del

cingle. Molt a prop van edificar una petita església, datada pels

historiadors cap als segles Vl o Vll, de la qual es conserven

algunes restes. L'església que ha arribat als nostres dies,

de tres naus, es va realitzar en diverses fases a partir del

segle x, quan es van establir al lloc els monjos de l'orde

benedicti. Al segle x es va construir un claustre, a l'entorn del

qual es van organitzar les dependències monacals, com ara

I'hospital, el refetor i la casa de l'abat, i també es van afegir

les absidioles que encapçalaven per I'oest les naus laterals.

Al segle xr es va bastir una tribuna a la meitat de ponent

de la nau central del temple, l'espai sota la qual, després de

rebaixar-ne el terra, va prendre I'aspecte de cripta.

El terratrèmol del 2 de febrer de 1428 va afectar greument

les edificacions del monestir. Aquesta va ser la causa que, al

segle xvu, es desmuntés el pono sobre el qual s'havia construiÏ

el primitiu campanar i que desapareguessin la meitat oriental

de I'església i la nau nord. En aquest mateix segle es va iniciar

la restauració del conjunt, però l'església no va recuperar el

seu volum primitiu ni la riquesa espacial interior. L'espai de la

nau de migdia es va dividir en dos mitjançant unes voltes

situades a l'alçada de la tribuna. La part inferior d'aquesta nau

i la cripta romànica van restar inutilitzades, i la part superior

de la mateixa nau i la tribuna, unides, van constituir el nou

espai litúrgic, al qual es va afegir més tard la paft superior de

la nau nord reconstruida. Aquesta nova església, de la meitat

d'altura que la primitiva, és la que es va conservar fins a la

darreria del segle xx.

La restauració promoguda i finançada per la Diputació de

Barcelona a partir de 1982 ha permès la recuperació del volum

inicial de l'església i la contemplació de l'espai interior tal i

com estava en el segle xv, presidit per la tribuna-cripta de la

nau central. També s'han restaurat les ales del claustre que

quedaven dempeus i l'antic hospital, del qual s'ha recuperat

igualment el volum original.

Detall de la façana de llevant
Gelos¡a: Joan Gardy Artlgas

F0t0: l\40ntserrat Baldomà, SPAL, juliol de 2007

Façana de llevant



Planta baixa del conjunt

Planta superior
(tribuna) de I'església

Estat hipotèt¡c del conjunt
abans de 1428, amb el porxo
i el campanar primitius
lnlerpretació: A López Mullor i À Caixal

lnfograf¡a: Centumi col lab0ració, Jordi Grabau, SPAL

L'església i la casa de colònies des del nord F0r0: Joan Francès, spAL,1983

Dades bàsiques de I'actuació

Promoció:

Execució:

Etapa I (1982-1988)

Procés de projecte i obra

Arquitecte:

Col.laboradors:

Constructori

Projecte arquitectònic:

lnici de les obres:

Acabament de
les obres de I'església:

Etapa ll (19S0-2008)

Procés de projecte i obra

Arquitecte:

Direcció executiva:

Enginyeria:

Escultures:

Gelosia:

Restauració de pedra:

Restauració de fusta:

Constructor:

Treballs de manyeria:

Treballs de lampisteria:

Treballs de fusteria:

Treballs d'alumini:

Marbres:

Pedra travertí:

Cobefies de coure:

Vidrieria:

lnici de I'obra:

Acabament de la restauració

de I'església:

Recerca històrica (1 982-2008)

Direcció:

Excavació arqueològica:

Col.laboradors:

Recerca documental i artirstica:

Musei'Þació

Disseny:

Disseny gràfic:

Execució maqueta:

Diputació de Barcelona

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local

Albert Bastardes Porcel

Antoni González, Jordi Balari i Xavier Guitafi,
arquitectes.

Jordi Rusiñol (Guardiola)

1 982-1 988

1 I d'abril de 1 983

juliol de 1988

Antoni González Moreno-Navarro

Xavier Guitafi Tarrés, Mireia Barnadas Ribas
i Joan Closa Pujabet, arquitectes;

Fina Gener Sala i Marilena Gràcia Suñé,

arquitectes tècniques

Dosbes (Josep Benavides i Joan Boixader)

Joan Mora (Barcelona)

Joan Gardy Arligas
(Fundació Llorenç Artigas. Gallifa)

Anna Cusó (ECRA)

Marc 0rduña (Barcelona)

Fernando Guitart (Pendis Bagà, SL. Bagà)

Gerard Mas (Aceftec. Bagà)

lnstom Bagà, SL (Bagà)

Joan Camps (lgualada)

FeliAluminis (Berga)

Segalia Cerdanya, SL (Puigcerdà)

Pedra Banyoles, SL (Mata-Porqueres, Girona)

Forja Capellas (Sant Feliu Sassena)

Vidres Solsona (Solsona)

29 de juny de 2001

22 de juliol de 2008

Albed López Mullor

Albert López Mullor iÀlvar Caixal Mata

Javier Fierro, Mercedes Juan, Jordi Amigó,
Josep Maria Vlla, Pere Cascante i Judit Puig

Anna Castellano, David Galí, Raquel Lacuesta,

Maria José Sureda

Antoni González i Olga de la Cruz (BbCR)

Quim Boix (BbCR)

Maquet-Barna

El conjuntmonacal desdellevant F0t0: t\4onrserarBatdomà,spAL,jutiotde2008

Façana de migdia de l'església i del claustre,
i secció de l'edifici monàstic i de l'eremitori al cingle


