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el baix Imperi romà ja hi hagués algun tipus de culte al primer dels apòstols,

culte rendit en una petita església que, amb tota probabilitat, s’establí on

avui encara roman l’actual parròquia de Sant Pere, de fàbrica moderna.

La intervenció arqueològica a la rectoria de Sant Pere

L’estiu de l’any 2003 varen aparèixer al pati de la rectoria una sèrie de restes

de la vil·la romana, i enmig d’aquestes el primer testimoni conegut del cris-

tianisme més primitiu de Gavà. Això succeïa durant els mesos de juliol i agost

de 2003, durant els quals es va realitzar una intervenció arqueològica al pati

de la rectoria de la parròquia de Sant Pere, de Gavà (Baix Llobregat) promo-

guda i finançada per la mateixa parròquia, i amb el permís administratiu

expedit pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Cata-

lunya. L’execució dels treballs es va realitzar mitjançant una col·laboració
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El cristianisme universal té els seus orígens 2.000 anys enrere, però des de

quan es remunta el cristianisme a Gavà? Aquesta pregunta ens la formulava

la nostra amiga i companya Alícia Estrada durant les visites que ens va fer en

els especialment calorosos mesos de juliol i agost de 2003, quan estàvem

excavant a la rectoria de Sant Pere de Gavà i començaven a sortir a la llum les

restes del que podem considerar la primera arquitectura cristiana de la pobla-

ció. L’Alícia era prehistoriadora, i en concret s’havia especialitzat en malaco-

logia (estudi dels mol·luscs), però el seu tarannà científic, inquiet i curiós, la

feia estar pendent tant de les troballes a les mines prehistòriques com de les

últimes novetats en arqueologia clàssica o medieval, com és el cas que ens

ocuparà a continuació. A més, casualment, la primera excavació a la rectoria

de Gavà, realitzada els anys 1989-1990, va ser també de les primeres excava-

cions professionals en què va treballar l’Alícia. Des d’on va excavar ella, allà

on vàrem excavar nosaltres hi ha una distància no superior a deu metres.

Aquesta modesta aportació és, doncs, per a l’Alícia, que ja no hi és, però que

roman, sobretot quan excavem o escrivim sobre l’arqueologia de Gavà.

El culte a Sant Pere

Si ens limitem exclusivament als documents escrits, cap a mitjan segle XI apa-

reix el primer esment a l’església de Sant Pere. Ara bé, l’arqueologia ajuda

molts cops a trobar orígens més remots que els descrits en els textos, i així

succeeix també a Gavà, tal com explicarem a continuació. Cal dir, en primer

lloc, que molt probablement l’advocació a Sant Pere és l’originària de la pri-

mera església de Gavà, presumiblement anterior a l’edat mitjana. L’apòstol

Pere és identificat pel catolicisme com el primer dirigent de l’Església. Segons

el Nou Testament, Jesús va nomenar Pere la base de l’Església, fet sobre el

qual van recolzar els antics bisbes de Roma per arrogar-se la supremacia

papal, al·legant que eren els successors directes de la càtedra de Pere. Així,

doncs, no resulta gens estrany que el culte i l’advocació a Sant Pere s’esten-

gués molt ràpidament per tot l’Imperi romà, incloïent-hi els llocs més recòn-

dits i llunyans. A l’actual Gavà, doncs, no es fa impossible pensar que durant
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Desenvolupament dels treballs d’excavació al pati de la rectoria de Sant Pere, duts a terme durant
l’estiu de 2003. Foto: N. Salazar.



d’aquestes estructures a la resta del solar es practicaren dues cales al límit

sud, tocant al c/ Raval de Molins, que varen donar un resultat positiu en

trobar-se dos murs d’importants dimensions, als quals s’apreciaven ados-

sades restes d’un paviment d’opus signinum.

B. Davant de l’entitat d’aquests vestigis s’aprovà una segona fase dins de la

intervenció, gràcies a la qual s’encetà l’excavació manual i en extensió. En

primer lloc es continuà el rebaix mecànic; aquest cop, però, tan sols dels

nivells més superficials, en els quals únicament es registrà la presència de

fragments ceràmics que ens assenyalaven cronologies molt diverses (des

d’època romana fins al segle XIX). Així, es començà el rebaix manual dels

diferents nivells. L’àrea intervinguda es limità a la meitat nord de la finca,

donant prioritat al sector de la capçalera localitzada.

Hem de puntualitzar que els resultats que presentem aquí són parcials, ja

que queda encara la major part del solar per excavar, això no obstant són

suficients per argumentar la hipòtesi que ens trobem davant de les pri-

meres restes arquitectòniques que ens assenyalen la presència de cristians

a Gavà. Després d’una anàlisi d’aquestes restes podem afirmar que, de

moment, el jaciment està format per dos àmbits ben diferenciats arqui-

tectònicament: una vil·la romana (unitat agrària de gran extensió amb

residència) i restes d’una petita basílica, integrades dins d’aquesta vil·la

en un moment avançat de la romanitat, ja gairebé a les portes de l’inici

de l’edat mitjana.

Estructures de la vil·la

El primer àmbit es localitzà en planta a la banda nord-est de l’àrea excava-

da i està format per dues habitacions que, atenent als trets arquitectònics

que presenten, podrien pertànyer a la pars urbana, és a dir, la part residen-

cial de la vil·la romana de Sant Pere de Gavà. La situada més al sud s’ha tro-

bat pavimentada amb un mosaic de tessel·les negres, que ha aparegut bas-

LES PETJADES DELS PRIMERS CRISTIANS DE GAVÀ: A L’ENTORN DELS ORÍGENS DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE 181•

empresarial entre 3 Associats, SL i ArqueoCat, SL1. S’ha de dir que el solar

intervingut es troba dins de la zona d’expectativa arqueològica de la vila;

per tant, és un lloc ja conegut prèviament i sota la protecció legal que li ator-

guen les lleis i normatives de protecció del patrimoni historicoarqueològic,

tant les autonòmiques com les locals. 

L’actuació va estar planificada, en un primer moment, com a prospecció pre-

ventiva (sense un caràcter d’urgència, però tampoc sense formar part de cap

excavació prèviament programada), ja que dins el perímetre de la finca està

previst edificar-hi nous equipaments per a serveis parroquials. El resultat de

la nostra prospecció inicial va derivar en una excavació en extensió, de la

qual tot just en vàrem poder executar la primera fase, però que en vàrem

obtenir una sèrie de resultats amb la qualitat suficient com per explicar el

que podeu llegir ara.

La intervenció va consistir en:

A. Una primera fase de prospecció arqueològica, durant la qual es va realit-

zar un rebaix mecànic en tot el solar on s’ubica actualment el pati de la

rectoria. La descoberta d’una sèrie d’estructures de certa rellevància ar-

quitectònica, a aproximadament 0,90 m de fondària en el sector nord de

la finca, comportà la suspensió del dit rebaix, ja que es feia necessari exca-

var manualment. El conjunt de les restes localitzades incloïa un mur que

va en direcció est-oest, de cronologia baixmedieval, amb afegits moderns;

part d’una estructura de planta quadrangular en la banda externa amb

un arc inscrit a l’interior, el tipus de tancament del qual no es va poder

apreciar en aquest primer moment; també van aparèixer diversos frag-

ments d’un mosaic format per tessel·les de color negre trobats in situ a la

banda nord-est del solar. Amb la finalitat de comprovar la continuïtat 
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1. La direcció tècnica de les excavacions anà a càrrec de Natàlia Salazar Ortiz, mentre que la sotasignada
d’aquest article es va encarregar de la part històrica i interpretativa del jaciment arqueològic.
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La capçalera de la basílica 

En el segon àmbit arquitectònic es localitza la capçalera que atribuïm a la

primera església de Gavà. Aquesta capçalera està composta d’un absis de

planta quadrangular amb un arc ultrapassat —o arc de ferradura— inscrit a

l’interior. Preveient la manca de temps per portar a terme l’excavació ínte-

gra de la zona de l’absis, es decidí centrar aquesta primera fase de la inter-

venció en la meitat nord de l’interior de l’estructura, amb l’objectiu de dei-

xar referenciada per a futures campanyes la seqüència estratigràfica interna

de manera total. S’hi registraren quatre nivells abans de localitzar el pavi-

ment associat o corresponent a l’absis. Dos dels nivells arqueològics, que van

aparèixer en contacte directe amb el dit paviment, tenien una sèrie de mate-

rial ceràmic format, d’una banda, per abundants elements constructius

romans (tègules i ímbrex), fragments de doli (grans contenidors ceràmics per

conservar aliments) i ceràmica sigil·lada clara d’importació africana. Per altra

tant fragmentat. En aquesta primera estança, a causa de la limitació de l’ex-

cavació establerta, només s’han pogut documentar dos dels murs de tanca-

ment: el mur nord, al qual s’obre un accés cap a l’altra habitació, que es mos-

tra igualment recobert pel mosaic, i el mur oest. Ambdós murs estan reves-

tits amb opus signinum (morter amb petits bocins de ceràmica) i el mosaic

s’hi adossa clarament. Gràcies al material ceràmic trobat en un estrat cendrós

que cobria el mosaic ha estat possible ubicar cronològicament el moment

d’amortització o abandonament d’aquesta estança. Es tracta de fragments

de ceràmica de cuina a torn lent que presenten un desgreixant molt groller

i coloracions de tons foscos (negres, grisos i amarronats). Els estudis existents

situen aquest tipus de ceràmica en un lapse ampli que abasta tota la baixa

romanitat (s. III-IV) i arriba fins a l’inici de l’alta edat mitjana (s. VIII-IX). 

La segona habitació apareix adossada al nord de la primera. S’hi ha registrat

un paviment d’opus signinum en estat bastant precari i que està amortitzant

una base quadrangular de lloses de pedra, les quals presenten un acanalat

que segueix el traçat quadrangular marcat per la disposició de les dites llo-

ses. Sobre l’extrem nord d’aquesta última estança s’ha registrat un estrat de

cronologia baixmedieval sobre el qual s’assenta, al seu torn, la banqueta de

fonamentació d’un mur. En el morter s’han trobat incrustats fragments de

ceràmica verda de Barcelona i de ceràmica de Paterna (baixa edat mitjana).

A la banda oest d’aquesta unitat mural apareix adossat un segon mur de cro-

nologia moderna. 

Ambdues habitacions descrites (obviant les fases més modernes que s’han

mencionat) podrien pertànyer a part d’un ambient termal, ateses les carac-

terístiques que presenten i tenint en compte l’aparició d’una sèrie de peces

ceràmiques que s’hi poden relacionar. Cal tenir present que el bany estava

molt arrelat a la societat romana, i era un ritual que ocupava un temps no

gens menyspreable en la vida de la gent de l’època. 

Fotografia de la capçalera de l’església. Estat en que va quedar després de la primera fase d’excavació.
Foto: N. Salazar.
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CONCLUSIONS

La campanya d’excavació de 2003 va permetre localitzar, per una banda, uns

àmbits de la vil·la romana de Gavà que semblen correspondre a un ambient

termal o, si més no, relacionat d’una manera o altra amb la cultura de l’ai-

gua. Per altra banda, s’ha localitzat una capçalera que, atès el context histo-

ricoarqueològic i els paral·lels exposats, només pot correspondre a una

església, tot i que properes campanyes d’excavació han d’ajudar a confirmar

o desmentir el que, ara per ara, és una hipòtesi de treball que té el suport

d’un context històric que, al Baix Llobregat, es concreta en una alta densitat

de testimonis arqueològics relacionats amb esglésies de l’antiguitat tardana. 

Hem vist com en les capçaleres d’altres esglésies paleocristianes és molt fre-

qüent trobar arcs ultrapassats inscrits en estructures quadrangulars —com

succeeix a Gavà—, així com variants d’aquest model: arcs ultrapassats inscrits

en pentàgons, arcs no ultrapassats però inscrits en estructures quadrangulars,

etc. El fenomen es concreta majoritàriament en exemples que abasten del

segle IV al VIII, centrant el moment de màxima expansió en els segles VI i VII

(coincidint, per altra banda, amb la cronologia del material arqueològic apa-

regut per sobre dels nivells d’aquesta estructura). Pel que fa a la geografia,

trobem exemples al llarg de tot el territori de l’Imperi, però és important

assenyalar que els paral·lels més similars al nostre els trobem dins la penínsu-

la Ibèrica i també dins del Baix Llobregat i les comarques properes. Fins i tot

a la Narbonesa —que va estar tan unida culturalment amb la Tarraconesa

oriental durant els segles de domini visigòtic— hi trobem paral·lels significa-

tius, com hem vist. Per contra, aquest esquema arquitectònic concret no es

dóna en altres estructures com, per exemple, els cossos absidals de les habi-

tacions de les vil·les o de les termes. Pel que fa a la relació entre els dos àmbits

exposats —el termal i el cristià— és encara massa d’hora per dir res amb segu-

retat, però només volem apuntar que és força freqüent trobar ambdós con-

ceptes junts durant l’antiguitat, tal com ja s’ha exposat en altres treballs.

banda, trobem la mateixa ceràmica grollera de cuina que aparegué amortit-

zant l’estança del mosaic. Per tant, aquest material arqueològic està assig-

nant a l’absis una cronologia d’abandonament que podem situar dins dels

segles VIII-IX. 

L’orientació N-O de la capçalera (anòmala per a una església, on el més nor-

mal és trobar una orientació cap a l’est, cap a la sortida del sol, que és la

figura de Crist) s’explicaria en funció de la reutilització d’estructures ante-

riors pertanyents a la vil·la, tal com passa, per exemple, a la basílica de Vil·la

Fortunatus, a Fraga (Osca).

Pel que fa als paral·lels arquitectònics de l’estructura, aquests se circums-

criuen quasi exclusivament a capçaleres d’esglésies antigues i de l’alta edat

mitjana, com veurem a continuació.

Paral·lels arquitectònics de la capçalera de Gavà

La capçalera de Gavà podria formar part dels tipus hispànics corresponents

a capçaleres d’esglésies de l’antiguitat tardana, concretament al model

conegut com “absis amb arc ultrapassat inscrit en estructura quadrangular”.

Aquest és el tipus arquitectònic concret que correspon a l’església de Gavà,

amb paral·lels datables dins de l’antiguitat. Alguns exemples són: Santa 

Margarida, de Martorell (s. VI-VII); conjunt de Sant Pere de Terrassa –es- 

glésia de Santa Maria– (s. V-VIII); basílica de l’amfiteatre de Tarragona 

(s. V-VII); San Cebrián de Mazote, Valladolid (s.VII); Santa Maria de Melque,

Toledo (s. VI-VII); església de El Gatillo de Arriba, Càceres (finals del s. V/inici

del s. VI-VIII); San Fructuoso de Montelios, Braga (s. VI-VII); Saint-Hermen-

taire, Draguignan (s. VI); edifici quadrilobulat de l’església de Notre-Dame,

Venasque (s. VI-VII); església nord de Shivta-Sobata-Sbeita, Jordània (s. V-VI)

i església de Kursi, Palestina (s. V-VII).
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L’aparició d’aquesta basílica cal posar-la en relació amb altres monuments

similars i contemporanis coneguts al Baix Llobregat: Santa Margarida, de

Martorell, en pot ser l’exemple paradigmàtic, però estan en fase de reconei-

xement els fonaments d’altres esglésies com ara la parroquial de Sant Baldiri

(Sant Boi de Llobregat), o la petita capella de Sant Hilari (Abrera). Totes

aquestes, com Sant Pere de Gavà, són esglésies nascudes dins d’una vil·la

romana; és a dir, dins d’una hisenda dedicada a l’explotació agrícola exten-

siva, pertanyent a individus que posseïen la ciutadania romana i que gau-

dien d’un cert poder econòmic i social. 

Tradicionalment, cadascuna d’aquestes vil·les disposava del seu propi temple

pagà, però a partir del segle IV l’Imperi romà es cristianitza. La població, pro-

gressivament, també, i les vil·les lideren aquest procés d’introducció de la

nova religió en els medis rurals. És qüestió tan sols de substituir els antics

temples dels déus per l’església del nou Déu, o de Déu, com deien els antics

cristians, per diferenciar-lo clarament de la resta de divinitats romanes. Quan

arribem als segles VI-VII, l’època anomenada visigoda i dins la qual situem el

capçal d’església trobat a la rectoria de Sant Pere, el gruix del territori està

ja cristianitzat, i la major part d’aquestes primeres esglésies, construïdes en

el mateix espai que abans ocupaven estructures romanes, evolucionen amb

el pas del temps i arriben fins als nostres dies sota les formes més esteses a

Catalunya: la preromànica i la romànica. De fet, les grans masies acom-

panyades d’una capella pròpia, que encara podem veure actualment, són la

reminiscència material de molts d’aquests processos de cristianització del

camp. Altres procesos evolucionaran de forma més complexa i conformaran

una sèrie d’aglomeracions de població entorn les primitives esglésies de les

encara més primitives vil·les romanes que donaran lloc a moltes localitats

actuals, entre les quals hi ha Gavà.

Paral·lels d’esglésies tardoantigues amb capçalera similar a la de Gavà i d’esglésies tardoantigues 
al Baix Llobregat.
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Vistes totes aquestes dades, podem concloure que ens trobem davant d’un

interessantíssim jaciment arqueològic que, malgrat la naturalesa parcial dels

resultats obtinguts, ha deixat al descobert una sèrie de vestigis fragmentats,

la rellevància històrica dels quals esperem que pugui ser aprofundida un cop

finalitzada l’excavació de tot el solar i a mesura que es vagin efectuant noves

excavacions i descobriments al nucli antic de la població de Gavà. 

HOMENATGE A ALÍCIA ESTRADA188 •


