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EL JACIMENT I L’ENTORN

Marc geogràfic

El municipi de la Pobla de Lillet està situat en ple Prepirineu, a l’Alt Berguedà, 
a uns 30 km. de Berga, al bellmig de la vall de Lillet; té una superfície de 51,5 km2 

, limita al nord amb Castellar de N’Hug, a l’oest amb Sant Julià de Cerdanyola i 
Guardiola de Berguedà, al sud amb Sant Jaume de Frontanyà i a l’est amb el mu-
nicipi de les Lloses, ja a la comarca del Ripollès.

El centre  del nucli urbà està situat al voltant d’un turó on inicialment es va 
construir un Castell que donaria origen al poble, el qual, a poc a poc s’aniria am-
pliant fins a quedar a banda i banda del riu Llobregat, que actualment el travessa. 

Els rius Arija i Regatell, que recullen les aigües de les rieres de les muntanyes 
del terme, desemboquen al Llobregat dins mateix de la població.

El terme municipal està envoltat d’abruptes serres amb extensos prats i  impor-
tants fondalades que drenen les aigües de les abundants precipitacions envers el 
fons de la vall. Les més conegudes són la Serra del Catllaràs i de Falgars, la Serra-
lada de Moreu i els Rassos de Tubau.  Els recursos naturals que proporcionaren 
aquests paratges feren funcionar en època medieval  diversos molins i posterior-
ment les fàbriques que s’instal·laren a les rodalies de la població, principalment 
tèxtils i de cartró. La Serra del Catllaràs subministrà carbó a la primera empresa 
de ciment  portland de Catalunya instal·lada a Castellar de N’Hug, l’Asland. 

El pi negre, roures, avets i fagedes poblen, juntament amb cérvols, cabres his-
pàniques, isards, senglars, esquirols, guineus i genetes aquestes contrades. Degut  
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a aquesta biodiversitat,  la Serra del Catllaràs va ser declarada l’any 1992 Espai 
d’Interès Natural, essent inclosa per aquest motiu dins del Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) de Catalunya. El Roc de la Lluna, amb 1494 m, és un excel·lent 
mirador sobre la Vall de Lillet, el Cadí i el Pedraforca el Joc de Pilota, un prat 
natural on enginyers i miners, en el seu temps d’oci, anaven a jugar a football i el 
Prat Xispedor, unes extenses pastures on encara s’hi veu el bestiar són tres dels 
punts més impactants de la Serra. El Serrat del  Llamp, amb 1519 m i la Roca del 
Joc, amb 1615 m, són dues atalaies a tenir en compte si hom va buscant parets 
d’escalada. De fonts tampoc hi falten; la majoria ragen tot l’any, encara que min-
ven a l’època de l’estiatge; les més conegudes són la Font de la Tosca, la Font del 
Prat Xispedor, la Font Saragossa, la Font de l’Arengada, etc…  Riquíssima és la 
varietat  botànica, que té la seva màxima representació en l’Edelweis i les Sabate-
tes de la Mare de Déu, dues flors protegides per la llei i de curta durada. 

La climatologia és la que trobem en la majoria de poblacions de muntanya. 
Degut a la seva proximitat als Pirineus, el fred de l’hivern fa que la neu i el gel 
siguin abundants durants els mesos d’aquesta estació i a l’estiu la temperatura 
sigui suau amb dies puntuals de molta calor.

La pluviometria anual és una de les més altes de Catalunya, acostant-se als 
1000 litres per metre quadrat.

Entorn arqueològic

Tot i que a la comarca del Berguedà ja trobem indicis materials del Paleolític 
mitjà i del Neolític, a la Vall de Lillet, encara que territori de pas, les restes arque-
ològiques són minses. A la Tuta de Saus es van trobar uns fragments ceràmics 
corresponents a l’edat del Ferro. També sabem, per informació que ens ha arribat 
per via oral, de la troballa d’uns fragments de ceràmica ibèrica, sense haver-se 
trobat l’assentament. És possible que on avui es localitzen algunes fortificacions 
medievals hi hagués un oppida ibèric. Hi ha autors que creuen en la continuïtat 
d’alguns hàbitats des d’aleshores fins a la repoblació de Gifré el Pilós amb  l’esta-
bliment de torres de guaita o fortaleses. 

A partir del segle ix disposem d’informació documental proporcionada per les 
actes de consagració de part de les esglésies de la comarca. Aquest és el cas  de 
Santa Maria de Lillet, consagrada pel bisbe Sisebut d’Urgell l’any 833; entre les 
donacions que va rebre del prevere Servusdei destaquem la d’un molí antic “mo-
linarem  anticum”. Aquest fet ens demostraria  la possible existència  d’un o varis 
petits assentaments rurals la cronologia dels quals podríem fer retrocedir fins a 
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època visigoda, i segons alguns investigadors fins a època romana. L’existència 
d’aquests assentaments també podria comportar l’aixecament d’una petita esglé-
sia, la qual seria substituïda per la consagrada al segle ix. Tot i així, no tenim 
constància arqueològica que refermi aquesta teoria. Del conjunt monacal (l’esta-
bliment d’una  comunitat religiosa està documentada a partir del segle xi) les 
estructures conservades corresponen a diferents remodelacions i modificacions. 
La nau de l’església es pot datar al segle xi, els absis, d’estil llombart, correspon-
drien a finals del segle XII o començaments del xiii i la resta de les dependències 
del monestir correspondrien a una amalgama de reestructuracions que podrien 
englobar del segle xi al xviii. 

En la mateixa acta de consagració abans esmentada de Santa Maria de Lillet ja 
trobem esment al Castell de Lillet; van ser homes relacionats amb el Castell qui 
van dotar a Santa Maria de Lillet de terres conreables, una vinya, un molí antic i 
bous, (nos homines commanentes in castro lilietto) per tant  en el 833 ja existia. 

El Castell de Lillet anà caient en desús quan, en el  segle xiii els senyors de 
Mataplana decidiren construir una fortalesa en la confluència del riu Llobregat 
amb l’Arija. Per diferenciar les dues fortaleses en els documents en què es fa refe-
rència s’anomena Lillet Vell  al Castell de Lillet en contraposició al Castell de la 
Pobla.  El 1439 ja es troba en molt malt estat. Tenim com a prova d’això el docu-
ment que ens diu  que els habitants de Lillet, Riutort i Vallfogona demanen al seu 
senyor Bernat II Galceran de Pinós permís per reconstruir el castell. (castrum de 
lilleto a magno tempore citra esset pro maiori parte dirutum).  A partir d’aquest 
moment les notícies que en fan referència són cada cop més escases, accentu-
ant-se la seva ruïna i el seu abandó.

Castell roquer destinat a la defensa de la vall de Lillet, de les seves estructures, 
molt malmeses, només cal destacar un mur de 6 m de llarg per 3 m d’alt fet de 
pedres petites i ben treballades.

De la fortalesa erigida per la família Mataplana, origen de la Pobla de Lillet, no 
en coneixem l’estructura, únicament la seva ubicació aproximada en l’edifici on 
havia estat l’antiga rectoria que, per la seva construcció probablement es deuria 
aprofitar algun pany de mur de l’antic castell.

Coneixem l’establiment de dos nuclis rurals, un a la vall de Vallfogona, docu-
mentat per primera vegada al segle ix, en plena repoblació de la comarca i l’altre 
a Serrapigota, , documentat en el segle xii.

La població que va créixer al voltant de la fortalesa afavorida per la carta de 
poblament i franqueses promulgada el 13 d’abril de 1297 es va envoltar d’una mu-
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ralla de la qual no en tenim cap resta però sí que coneixem part del seu recorre-
gut pel traçat urbanístic del recinte medieval.

La carta de poblament abans esmentada diu :

Retinemus vero nobis et nostris quod nullus ves-
trum vel succesorum vestrorum et aliorum qui ibí-
dem venient popular non sit ausus molere seu pasta-
re nisi molendinis et furno nostro propiis quos 
habemus et habebimus in predicto loco sive populati-
one.

Retenim, però, per a nosaltres i  per als nostres que 
ningú de vosaltres i dels vostres succesors ni dels al-
tres que hi vindran per a poblar-ho, no s’atreveixi a 
moldre ni a pastar a no ser en els nostres molins o en 
el nostre forn que tenim o tindrem en l’esmentat lloc i 
población. 

Aquests molins, majoritàriament fariners,  segurament amb alguns altres que 
s’anirien construint, romandrien fins a finals del segle xix  començaments del 
segle xx. Tenim constància d’un total de 8 a 9 molins en tot el terme municipipal, 
dos d’ells batans, encara que la majoria no s’han pogut identificar tret del molí de 
la vila, que estava situat a la plaça que porta el seu nom. A part d’aquest últim, 
únicament tenim documentats el molí de Penella, que seria comprat per Artigas i 
Saleta al 1876 per construir-hi una fàbrica, la transformació del molí del quartel 
nord nº 2 en la fàbrica de teixits de cotó de Pere Pujol al 1888 i el molí del Rega-
tell, que al 1887 canvia de molí fariner a molí xocolater.  Malauradament l’edifici, 
a tocar de la riera del Regatell, i degut a un aiguat, s’esfondrà.   

La Pobla de Lillet  és una vila de llarga tradició tèxtil, diuen que ben bé des del 
segle xiii. Ja al segle xviii disposava de «seis máquinas de torcer estambre, cu-
atro andan con el movimiento del agua y dos con animales, dos fábricas de 
tintes de todos los colores y una frisa». Can Costa, Ca l’Artigas i Can Pujol són les 
tres fàbriques tèxtils fundades dins l’últim quart del segle xix i dels quals encara 
conservem els edificis, uns bons exemples d’arqueologia industrial. Dins la ma-
teixa línia trobem l’edifici de la fàbrica de paper Agustí Barral fundada a principis 
del segle xx, que encara continua la seva activitat productiva i una serradora ac-
cionada per una màquina de vapor, aquesta última ja dins el poble. 

Capítol apart mereix la mineria del carbó. L’interès dels industrials catalans 
pel subministrament d’un carbó que no depengués de les importacions angleses 
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van fer que des dels inicis de la revolució industrial es busquessin nous proveï-
dors de carbó dins el territori. Una d’aquestes zones fou l’Alt Berguedà, trobant en 
la Serra del Catllaràs el primer intent d’explotació dins la comarca. Des del 1781 
fins al 1956 aquesta activitat industrial ens ha deixat un abundant patrimoni ar-
queològic pendent de estudiar i classificar. Des del xalet de Gaudí, bocamines,(-
mina del Moreno, mina Carmelita, minaConcepción, mina del Rutllan, mina 
d’Arderiu, mina de la Font Freda, Mina del Teixó, Mina del Montraveta, etc…) 
explanacions, tolves, pous, xemeneies de ventilació, camins, xemeneies industri-
als (màquines de vapor), infraestructures de transport (telefèrics, pistes fores-
tals, etc…). 

L’ajuntament de la Pobla de Lillet ja ha començat el projecte d’adequació del 
xalet per un futur centre d’interpretació de la mineria, un primer pas per la pro-
tecció d’aquest valuós patrimoni industrial tant desconegut.

És, per tot l’exposat, que creiem convenient un treball de recerca que englobi 
tot el terme municipal per intentar esbrinar les mancances cronològiques i histò-
riques d’un territori cabal per la història de Catalunya.
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’EXCAVACIÓ

Localització del jaciment

L’indret es troba a la serra del Catllaràs, en el terme municipal de la Pobla de 
Lillet, encimbellat sobre la casa de Vallfogona prop del santuari de Falgars, en 
les proximitats d’un indret conegut com a Pla de Sant Cristòfol, en terrenys mu-
nicipals.

Longitud: 1º56’ 590”  / Latitud: 42º 13’ 145” N / Alçada: 1432/1439 m.s.n.m
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Notícies històriques

El Pla de Sant Cristòfol deu el seu nom a una església de la que tenim constan-
cia a través de les fonts documentals des de la consagració en el segle IX fins a 
meitats del segle XIV.

La primera noticia que tenim de l’església de Sant Cristòfol de Vallfogona es la 
seva mateixa acta de consagració. El document original, de l’any 985, es va per-
dre però es varen fer dos copies en el segle XII conservats a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó i al monestir de Montserrat. 

La transcripció del text es la següent:

AnnotrabeacionisXpisti DCCCCLXXXIIII, indicti-
one XIII, era millessima XXIII, venitvireximiusSan-
lasancte sedis Urgellipresul a peticione et rogacione-
domnoOlibanoínclitocomité una 
cumconiugeeiusErmengars et ómnibusparrochiani-
secclesieSanctiXpistofori, videlicetFruia milites et 
Fruia, Rubi et Recosem et Amalrico et aliorumnobi-
lissimorumhominumclericorum  hac laicorum, ad de-
dicandamsupra dictam ecclesiamsanctiXpistofori 
martiris. In eodemquoque concelebrem diem dedica-
tionisinventesuntreliquie in ipsaeclesiasanctiXpisto-
fori et de sancteSusanne et sanctiNadarii, et (super) 
hec omniavenit per rogacionemcomitiOlibanipredicti 
episcopi; concesseruntautem ad iam dictam eclesiam 
termini parrochiesue a parte orientis usque in serra 
de Dod, a meridie in Castlerax, a parteocidentis in 
Fontanals, a parteverocircii in serra de Falgars. Simi-
liter (autem) statuerum  ei sacrariaet ciminteria in cir-
cuitoecclesie, videlicet  XXX passumsicut mos est om-
nieclesie, in talepactu ut omneshomines qui 
interipsostérminosabitant vel Deoanuenteabitaverint-
primicias, decimas et oblationes et defunciones et vi-
gilias in eclesie Dei et sanctiXpistoforiofferant, et sta-
tuit in ipso die dedicationissupradictusSanlagratia 
Dei episcopus, per rogacionemdomniOlibanicomitis 
et coniugieiusErmenardis, ut ipsameclesiamsanctiX-
pistofori qui in illorumalaudiofundataeratomnitem-
pore, itatamen ut primicias et medietatepartedecima-
rum de ipsavalleFacunda et de ipso Falgars primicias 
et terciampartemdecimarum et oblaciones et defunci-
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oneseclesiasanctiXpistoforicumclericis qui ibídem 
Deoservierintteneant et possideant et indeaccipiantx-
pismam de sanctiIulani. Et iam dicta veroomniaSan-
lagratia Dei episcopusstatuit (itatamen) ut eclesiam-
sanctiXpistophoriquantumcunquetenet vel tenuerint, 
adquisierit vel adquisituraerit sine ulla contradiccio-
neteneatatqueposideat. Comuniigitur decreto supra-
dictusepiscopus, nullus qui contra hancconstitucio-
nemvenerit (ad) frangerevolueritnisiresipuerit et ad 
dignamemendacionemvenerit a liminibussancte Dei 
ecclesieexcomunicatosexpulit. Ut autemcomunede-
cretum seu constitucione firma et stabilis et inconvul-
sapermaneatmanupropia (subtus) firmarunt ídem 
episcopus et comes et Fruia milites et archidiachoni.

Hacta est autem hec titulum dotis et consecrationis 
XVII kalendasdecembris, anno XXX-III, regis Leuta-
rii, Ludoiciprolis.

(Sanla) sedis urgellensispresul qui istadotecorro-
boravi et ecclesiamsanctiXpistoforistabilivi SSS (rusc) 
sub die anno quo supra. Olibagratia dei comes SSS. 
Ermengardiscomitissasignum. Wadallumarchilevita 
SSS Miro harchilevita SSS.

Sentelluspresbiter qui hunctitulum dotis et conse-
cracionisscripsitsub die et anno SSS quo supra. 1

.

Traducció:

     L’any 984 de l’Encarnació del Crist, indicció 13, 
era mil·lèsima 23, vingué Salla, personatge excepcio-
nal, prelat de la santa seu d’Urgell, a petició i precs de 
l’il·lustre senyor comte Oliba, amb la seva cònjuge Er-
mengarda i tots els parroquians de l’església de Sant 
Cristòfor, és a dir, el cavaller Fruia i Fruia, Rubí i Re-
cosen i Amalric i altres homes nobilíssims, clergues i 

1 Text extret del llibre Les actes de consagracions  d’esglésies de l’antic Bisbat d’Urgell,  Pàg. 114-115



11

laics, per tal de dedicar l’abans esmentada església de 
Sant Cristòfor màrtir. A més, el mateix dia de la con-
celebració de la dedicació, es trobaren, a la mateixa 
església, relíquies de Sant Cristòfor, de Santa Susanna 
i de Sant Nadari (Nazari); i és per totes aquestes coses 
que, a precs del comte Oliba, vingué l’esmentat bisbe. 
D’altra banda, concediren a dita església els seus ter-
mes parroquials: per la part oriental, fins a la Serra de 
Dot; per migdia, fins a Castellràs; per la part occiden-
tal, fins a Fontanals; i, per la part del nord, fins a la 
Serra de Falgars. Igualment li establiren la sagrera i 
els cementiris al voltant de l’església, concretament 30 
passes, com s’acostuma a totes les esglésies; amb el 
pacte que tothom qui habita o, si Déu vol, habiti dins 
d’aquests termes ofereixi primícies, delmes, oblaci-
ons, defuncions i vigílias a l’església de Déu i de Sant 
Crstòfor. I, el mateix dia de la dedicació, l’abans es-
mentat Salla, bisbe per la gràcia de Déu, atenent els 
precs del senyor comte Oliba i de la seva cònjuge Er-
mengarda, establí que l’església de Sant Cristòfor, as-
sentada per sempre sobre llur alou, juntament amb els 
clergues que hi prestin servei a Déu, tinguin i posseei-
xin les primícies i mitja part dels delmes de la Vall 
Fogona (Fecunda) i, de Falgars, les primícies i la terce-
ra part dels delmes, així com les oblacions i defunci-
ons de l’església de Sant Cristòfor i que rebin el crisma 
de Sant Julià. Però Salla, bisbe per la gràcia de Déu, 
establí tot això que ja s’ha dit, per tal que tot allò que 
l’església de Sant Cristòfor té o tingui, adquireixi o 
haurà d’adquirir, ho tingui i ho posseeixi sense cap 
contradicció. I, per aquest mateix decret, l’esmentat 
bisbe foragità del llindar de la santa església de Déu, 
excomunicant-los, tots aquells que contravinguessin 
aquesta disposició i la volguessin infringir, llevat que 
s’hi repensessin i s’esmenessin dignament. Així doncs, 
per tal que aquest decret o disposició romangui fer-
ma, estable i no distorsionada, el mateix bisbe, el com-
te, els cavallers Fruia i els ardiaques sotasignaren de 
pròpia mà.

     Aquesta acta de dot i de consagració es féu el dia 
17è de les calendes de desembre de l’any 34è del rei 
Lotari, fill de Lluís.
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     Signatura de [Salla], prelat de la seu d’Urgell, qui 
corroborí aquest dot i consolidí l’església de Sant Cris-
tòfor el dia i any ja dits. Signatura d’Oliba, comte per 
la gràcia de Déu, i d’Ermengarda, comtessa. Signatura 
de Guadall, arxilevita. Signatura de Miró, arxilevita.

     Signatura de Sentell, prevere, qui escriví aquesta 
acta de dot i de consagració el dia i any ja dits. 2

A partir de la data de la seva consagració trobem documents que fan esment a 
Sant Cristòfol.

El matrimoni format per Ramón i Elisardis, que varen costejar la construcció 
de Santa Maria de Falgars (1.120) feia donació d’aquesta i d’un alou proper a l’es-
glésia al monestir de Sant Llorenç prop Bagà. L’any 1.182 l’abat Joan de Sant Llo-
renç compra un camp per la mateixa zona. Sant Cristòfol de Vallfogona, molt 
proper a Santa Maria de Falgars, acabaria vinculada a Sant Llorenç prop Bagà, 
portant aquest últim la gestió de les funcions parroquials de l’església. Apart de 
les possessions ja mencionades de l’església de Santa Maria, l’alou i les terres, un 
mas i un camp de vinyes completaria les propietats del monestir de Sant Llorenç 
per la zona de Falgars.

En un documenton consten les visites pastorals del bisbat d’Urgell fetes al 1312 
també si troben una relació d’esglésies on s’informa quines tenen la categoria de 
parroquials; entre elles i dintre del terme actual de la Pobla de Lillet hi trobem 
Santa Cecilia de Riutort, Santa Maria de Lillet, Santa Maria de Falgars i Sant 
Cristòfol de Vallfogona. 

Durant el segle xiii el capellà de Sant Cristòfol regentava també Santa Maria 
de Falgars (Petrusclerecicapellanuseclesiam de Vallfecunda et de Falgars).

Segons fons orals, per la remodelació de l’ermita de Santa Maria de Falgars al 
1646 es vàren reaprofitar materials constructius de l’església de Sant Cristòfol de 
Vallfogona, en concret els carreus i dovelles que formen la porta. Aquesta infor-
mació ens ha estat donada per en Joan Saus, de la Pobla de Lillet, que ens comen-
ta que mai ha estat escrita i que ha vingut transmesa pels “antics”.  Si donem com 

2 Traducció realitzada per Avel·lí Andrè, catedràtic de llengüa llatina.
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a certa aquesta informació, en el segle xvii l’església parroquial de Vallfogona ja 
havia d’estar en estat ruïnós.

En l’entorn del Pla de Sant Cristòfol es localitzen a simple vista restes cons-
tructives disperses, que podem centrar en dos àmbits principals

Un gran mur d’entorn el metre d’amplada envoltat per molta pedra caiguda del 
mateix mur. El traç es va adaptant a l’orografia de lterreny, perdent-se en algun 
tram per la vegetació que l’envolta i el cobreix.

El segon àmbit el localitzem a uns metres a l’est del mur. S’hi poden observar 
unes restes constructives que, de manera dispersa, semblen cloure un recinte. En 
destaca uns murs, visibles en més d’una filada, a la part nord, i un angle a la part 
sud-oest.

Aquest espai resta delimitat per un fort desnivell a l’est i per traces constucti-
ves a l’oest.

Restes constructives de la zona nord
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Intersecció de murs formant un angle recte a la part sud-oest

A la tardor de 2016 en una sortida de gent de la Pobla s’identifica les restes 
constructives de la part nord d’aquest espai com a podrien interpretar-se com a 
restes de l’absis de de l’església de Sant Cristòfol i es veiè la necesistat de docu-
mentar millor aquestes restes. En una sortida posterior s’alça un croquis de les 
restes visibles i s’iniciaren les gestions per a poder realitzar una prospecció ar-
queològica.

Cròquis realitzat a finals de 2016
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Motius de la intervenció

A partir de les visites a les restes properes al Pla de Sant Cristòfol el Centre 
d’Estudis Lillet, de recent creació, impulsa una interveció arqueològica per tal de 
determinar si les restes es corresponien amb l’antiga església de Sant Cristòfol i 
en tot cas poder documentar l’estat de conservació i la cronologia de les restes. 

Objectius 

L’objectiu principal d’aquesta intervenció era testimoniar la hipòtesi que les 
restes localitzades corresponen a les de l’església de Sant Cristòfol de Vallfogona. 

La realització de cales tenia per funció documentar la delimitació del recinte, 
el sistema constructiu, la potència estratigràfica així com intentar establir una 
datació i comprovar l’estat de conservació.
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MÈTODE DE TREBALL I REGISTRE D’EXCAVACIÓ

Metodologia

L’excavació es programà en una intervenció de diversos dissabtes dels mesos 
de juny i juliol de 2017.

Per a realitzar els treballs es projectaren 3 cales, la ubicació inicial, prevista 
sobre el croquis realitzat el mes de novembre de 2016, s’hagué de alterar ja que en 
la realització del croquis no es marcà la presència de vegetació arbòria; aquesta 
vegetació afectava de bon principi la possible estratigrafia i dificultava l’execució 
dels treballs. Així doncs, la cala realitzada en el mur ha estat ubicada en un punt 
que poguessim tenir una certa alçada de mur al mateix temps que l’enderroc per-
metés obrir una cala sense perill de caiguda de pedres; en el cas de les cales rea-
litzades en el sector de les restes constructives  les situarem en indrets on preve-
iem que podrien oferir-nos informació sobre la delimitació de les restes atribuïdes 
a l’església de Sant Cristòfol.

Registre de les troballes arqueològiques

Atès que l’excavació estava programada a partir d’unes cales de prospecció, 
tinguérem, com a primer factor que restringia la possible excavació en extensió, 
els límits de la pròpia cala, l’ubicació de les cales, com ja hem esmentat, va estar 
fortament condicionada per la presència de vegetació. Per recollir la informació, 
elaboràrem unes fitxes de registre de tipus Harris adaptades a les necessitats del 
jaciment. Diferènciarem dos tipus de registre per a les unitats estratigràfiques: 
un registre per als estrats i un altre per els elements, tant per als positius com per 
als negatius.
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Per a la numeració de les unitats estratigràfiques férem servir com a primeres 
xifres el número de la cala (de 1 a 3), i tres xifres més per a la identificació de les 
U.E. De tota manera assignàrem uns números fixos a les dues darreres xifres per 
a diverses U.E.: el 000 per al subsòl natural, el 001 per a l’estrat superficial.

Mostra de les fitxes per a la re-
collida de dades. A dalt, la fitxa 
per als elements; a la dreta, la fit-
xa per als estrats.

SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:
Fase:

Element positiu:
Cota: Element negatiu:

Funció del retall: Opus signinum: Marés roig: Còdols:

Terra trepitjada: Pedra tallada: Estuc:

Pedra sense treballar: Ímbrex: Morter:

SEQÜÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Tallat per:

Talla a:

Es farcit per:

Es recolza a:

Cobert per:

Se li lliura:

DESCRIPCIÓ

Fitxa d'elements
Sant Cristòfol de Vallfogona

La Pobla de Lillet - Berguedà SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:Fase:
Cota superior: Tipus d'Estrat:

Consistència:Criteri de distinció: Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:Calç: Còdols:

Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Cobert per:

Cobreix a:

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a:

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:
Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari:

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

Arrels: Altres:
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Presentació gràfica

Per a la presentació gràfica comptarem amb la col·laboració de Ricard Hernán-
dez i Lluís Sans del Servei d’Arqueologia que han realitzat un aixecament topo-
gràfic de la zona instal·lant punts de referencia.

Hem realitzat dibuixos de les cales i en el cas del mur realitzarem una alçat de 
cada pany de paret, una secció i una planta.

Així mateix, per a disposar d’un registre òptic, fotografiàrem sistemàticament 
els diversos passos d’excavació en cadascuna de les cales.

Per a l’inventari del material, hem preparat un engraellat, on consten els dive-
ros tipus d’informació que considerem indispensable.

Relació de la documentació planimètrica

Adjuntem els treballs de situació geográfica realitzats per Ricard Hernández i 
Lluís Sans:

—Un mapa de corbes de nivel amb la zona de les restes arqueològiques

—Una planta Ortofotogràfica amb la situació de les cales

—La ubicació dels punts situats

En la memoria incloem les plantes d les cales a escala i la secció, planta i alçats 
del mur
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DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES

L’entorn

A l’hora de distribuir les cales a l’espai de l’excavació fou determinant la pre-
sència de vegetació arbòria que ens feu desistir de treballar en algun punt que 
potser permetia una major delimitació de l’espai però que la presència d’arrels 
potents que podien descendir a gran profunditat podia afectar de manera defini-
tiva l’estratigrafia. 

Cala 1

Situació: ubicarem la primera cala en l’àmbit del mur, prop del seu extrem nord.

Dimensions: 2 x 4 m.

Descripció: La primera cala la realitzarem a la part del mur en un indret de 
fàcil accés i amb un enderroc acumulat relativament baix. Delimitarem una cala 
de 4 x 2 m prenent com a eix el traç del mur per tal de poder documentar ambdu-
es cares del mur que en aquest indret estava visible entorn a un metre d’alçada de 
paret per la banda est i un metre escas per l’oest.

L’estratigràfica a ambdues cares del mur fou idèntica. L’estrat superficial esta-
va compost per pedres de mides diferents procedents de l’enderroc del mur, terra 
molt orgànica i arrels diverses de la vegetació actual.

Per sota aquest estrat trobàrem directament la roca natural, no poguerem 
identificar cap tipus de rasa de fonamentació. El mur adapta la seva part baixa a 
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la complexa orografia de la roca natural que mostra unes bases triangulars trans-
versals al traçat del mur. 

El mur té una amplada aproximada d’un metre i està realitzat amb la tècnica 
de la pedra seca amb pedres de grans dimensions de les mateixes característi-
ques de la roca natural, no mostren un treball d’escairament col·locades confor-
mant cada una de les cares visibles del mur, els espais entre les pedres es comple-
ten amb pedres de format més petit, la part interior està reblida amb pedra molt 
més petita. 

Cara est del mur abans 
de l’exavació 

Cara oest del mur abans 
de l’excavació

Part superior del mur abans de l’exavació 

Cara est del mur amb la 
roca natural
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Cara est del mur amb la roca natural

Part superior del mur,  
podem observar el major 
format de les pedres exte-
riors i el farciment de pedra 
petita 
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Cala 1: alçat,  planta del mur i secció3

Cala 2

Situació: a l’extrem sud de l’espai on es troben les restes constructives disper-
ses. Fou situada en la perllongació d’una cantonada en angle recte d’un mur loca-
litzada a l’estrem sud-oest per tal de delimitar l’espai constructiu.

Dimensions: 3 x 2 m.

Descripció: la cala tenia ja de bon començament un gran desnivell entre la 
part superior i la inferior. L’extracció de la capa superficial deixà al descobert 
directament la roca natural. No podem identificar en cap moment ni el mur de 
tancament ni cap unitat estratigràfica ni d’ús ni de colmatació amb informació 
arqueològica.

3 Les cotes estan indicades snm

1438,77 1438,76                                        

1438,77                                                                         1438,76

1437,45

1437,85

1438,95
1438,89

1438,78                                        

1438,57                                        
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Cala 2 abans de l’inici de l’excavació

Cala 2 amb la roca natural

Detalls de la cala 2 un cop finalitzada l’excavació

1437,85
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Cala 3

Situació: La tercera calala situarem al límit oest en una zona de vegetació poc 
densa, en la perllongació per la part oest de la cantonada del sud-oest, en una 
zona esperavem ubicar la paret oest de l’edificació. 

Dimensions: 3 x 2 m. 

Descripció: Tot i que hi ha alguna pedra que pot interpretar-se com a part d’un 
mur no hi ha una continuïtat constructiva suficient per afirmar-ho, més tro-
bant-se col·locades directament sobre la roca natura sense cap tipus de prepara-
ció ni cap material de cimentació o d’argamasa. 

L’estratigrafia de la cala segueix la de la cala 2 trobant directament sota el 
superficial, i a poca fondària la roca natural

Planta de la cala 2 amb la 
roca natural

1434,79 1434,92

1434,90

1433,99

1433,73

1434,04

1433,92

1434,76
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Roca natural a la cala 3

Planta de la cala 3 amb la roca natural

Cala 3 abans d’iniciar l’excavació

1434,10

1434,06

1434,00

1434,02

1433,96 1433,98

1433,71
1433,74
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Material

Gairebé no ha estat trobat material en les cales realitzades, de fet en dues de 
les tres no s’ha trobat cap resta i en la única on ha sortit és escàs i no significatiu 
limtant-se a un parell de registres.

Revisió dels resultats obtinguts

El resultat d’aquesta intervenció a les restes de l’entorn del Pla de Sant Cristò-
fol de Vallfogona són poc definitòries. 

Podem establir que les tècniques constructives del mur i de les altres restes 
disperses són  similars, caracteritzades per ser de pedra seca, poc falcada. En el 
cas del mur la construcció es concreta per ser realitzada amb dues rengleres de 
pedres grans i un farciment interior de pedra menuda mentre que en els llocs on 
hi ha fragments constructius visibles en ésser d’una amplada menor tenen també 
unes pedres de menor mesura sense identificar-se un rebliment de pedra petita. 

Pel que fa a la sedimentació no hem pogut documentar cap seqüència arqueo-
lògica en cap cala. Per sota l’estrat superficial apareix directament la roca natural 
sense traces d’haver estat treballada i amb un fort pendent i desnivell que no 
permet considerar que fos usada com a sol de circulació, per tant la sedimentació 
actual en els espais excavats està per sota un hipotètic nivell de circulació. 

Pel que fa a la delimitació del perímetre  de l’edifici hi ha a la vista indicis de 
construcció molt emmascarats per una vegetació arbustiva i arbòria que ha mal-
mès el seu traçat i que compromet la continuïtat de les restes, que per altra part 
en ser realitzades amb matèria primera procedent de la pròpia roca mare i tenint 
aquesta un fraccionament natural relativament regular dificulta una bona iden-
tificació del perímetre ja que el reconeixement d’un possible mur no queda clar 
si no hi ha diverses filades; cal fer prèviament una tasca de desbroçament realit-
zada amb cura per no alterar les possibles pedres del mur que encara restin. 

Pel que fa a l’estat de conservació de les restes podem dir que en el punt de la 
cala 1 el mur conserva una alçada d’uns 130 centímetres i una amplada entorn al 
metre.
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El traç del mur no és recte, s’adapta a l’orografia i en bona part del traçat l’en-
derroc arriba fins a la part superior de les restes. 

Les restes de les cales 1 i 2 són escasses no havent quedat identificada cap in-
dici constructiu en la cala 2 i només alguna pedra en la cala 3 podria haver for-
mat part d’un mur, però sense continuïtat fa difícil d’identificar. 

Pel que fa al registre cronològic no ha sortit cap material en contingut estrati-
gràfic que permeti establir una datació ni tan sols aproximada. 

Consideracions finals

 

Com hem indicat anteriorment, la manca de materials ceràmics que ens per-
metin una datació fiable i unes estructures que no aporten cap element cons-
tructiu identificador de la funcionalitat dels àmbits fan imprescindible una sego-
na intervenció.

Pel que respecta a l’àmbit de l’interior del recinte identificat abans de començar 
la intervenció com a possible església de St. Cristòfol, si fem una comparança 
amb les edificacions rurals religioses preromàniques veiem que al primer li man-
quen elements de consistència estructural. No s’ha trobat cap resta de calç ni de 
tubot o fang, aquest últim usat sovint per la unió de les pedres que formen les 
parets dels temples. En aquest cas, és molt possible que de l’església de Sant Cris-
tòfol es reaprofitessin, no solament les dovelles sinó possiblement altres parts 
arquitectòniques del temple per la reestructuració de Santa Maria de Falgars. 
Cebrià Baraut diu. «El segle X sembla haver estat un període de gran activitat 
constructora, si bé, a causa de la precarietat dels materials i de la imperícia del 
constructor, molts d’aquells edificis tingueren una durada efímera i hagueren 
d’ésser refets en els dos segles següents» Un territori com el que ens ocupa, pro-
per a la Marca i en procés de repobalment, es podrien donar les condicions des-
crites anteriorment, i faria que ens trobéssim davant d’una construcció senzilla, 
sense cap ostentació. Podria ser el cas de Sant Cristòfol.

Pel que fa al mur de grans dimensions, per la seva ubicació pot ser que funcio-
nes com a tancament amb finalitats defensives. El nivell d’enderroc d’aquest ob-
servat en alguns trams, ens fa suposar, sense haver aprofundit en el seu estudi, 
una alçada considerable. El seu sistema constructiu denota una elaboració ràpi-
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da, feta amb pedres sense treballar i sense cap encaix entre elles amb algunes de 
mida gran però majoritàriament mitjana i petita sense cap nexe d’unió. El proper 
Castell roquer de Lillet oferia la possibilitat d’un refugi amb garanties de segure-
tat en cas de perill militar a la vall de Vallfogona, per tant, en cas de datar-se 
l’estructura en el segle X , podria tractar-se d’un mur de tancament-defensiu de 
segon ordre.

Es va parlar abans de la intervenció, d’un possible assentament ibèric, donada 
la situació del jaciment en un altiplà de fàcil defensa, amb la banda oest protegida 
per un espadat i la resta pel mur anteriorment comentat. Un primer estudi 
d’aquest mur, encara que sense elements que ens aportin una cronologia fiable, 
ens desaconsella aquest origen. Les muralles ibèriques fins ara estudiades, ja si-
guin dels grans assentaments, com de poblats més secundaris, tenen un sistema 
d’elaboració més acurat i no tant matusser com l’estructura abans analitzada.

El sistema constructiu de les dues estructures estudiades és el mateix, fet que 
ens porta a pensar que la construcción va ser realitzada simultàniament.

De cara a una segona intervenció hem establer tres objectius a documentar:

L’obertura d’una cala gran en la part nord de l’edificació, allà on tenim cons-
tancia de murs amb diverses filades de pedra.

Una cala allargada en un sector proper lliure de vegetació

Intervenció de neteja de la part superior del mur de tancament, sense enretirar 
la pedra del voltant per documentar-ne el traçat.
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SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:1000Fase:

Cota superior: Tipus d'Estrat: Roca natural

Consistència:Criteri de distinció:composició geològica Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:  calcària

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:Calç: Còdols:

Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza: 1002

Cobert per: 1001

Cobreix a:

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a:

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:

Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari:

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

Roca natural de tipus calcari

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

 

Arrels: Altres:
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SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:1001Fase:

Cota superior: Tipus d'Estrat: Superficial

Consistència:Criteri de distinció:Seqüència Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:  calcària

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:x Calç: Còdols:

x Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Cobert per:

Cobreix a: 1000

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a: 1002

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:

Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari: x

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

Estrat compost per molta pedra caiguda del mur, terra amb una forta composició orgànica i gran
quantitat d'arrels que penetren fins a la roca natural.
És l'estrat superficial, que localitzarem a banda i banda del mur 1002

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

 

xArrels: Altres:
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SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

1002U.E.:
Fase: murElement positiu:
Cota: Element negatiu:

Funció del retall: Opus signinum: Marés roig: Còdols:

Terra trepitjada: Pedra tallada: Estuc:

xPedra sense treballar: Ímbrex: Morter:

SEQÜÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Tallat per:

Talla a:

Es farcit per:

1000Es recolza a:

Cobert per:

1001Se li lliura:

DESCRIPCIÓ

Mur de grans dimensions. El trobem força emmascarat per la vegetació i l'enderroc.
Cerquem un punt on hi ha visible una alçada d'uns 60 cm, fa entorn a un metre d'amplada.
La tècnica de construcció és la pedra seca, conformat per pedres grosses en les cares exteriors i pedra
menuda a la part interna.
No localitzem rasa de fonamentació, el mur es recolza directament sobre la roca natural adaptant-se a
les irregularitats de les betes calcàries.

Fitxa d'elements
Sant Cristòfol de Vallfogona

La Pobla de Lillet - Berguedà
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SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:2000Fase:

Cota superior: Tipus d'Estrat: Roca natural

Consistència:Criteri de distinció:composició geològica Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:  calcària

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:Calç: Còdols:

Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Cobert per: 2001

Cobreix a:

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a:

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:

Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari:

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

Roca natural de tipus calcari, presenta una forta inclinació

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

 

Arrels: Altres:
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SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:2001Fase:

Cota superior: Tipus d'Estrat: Superficial

Consistència:Criteri de distinció:Seqüència Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:  

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:Calç: Còdols:

Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Cobert per:

Cobreix a: 2000

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a:

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:

Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari: x

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

terra amb una forta composició orgànica i gran quantitat d'arrels, cobria de manera uniforme la roca
natural.

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

 

xArrels: Altres:
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SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:3000Fase:

Cota superior: Tipus d'Estrat: Roca natural

Consistència:Criteri de distinció:composició geològica Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:  calcària

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:Calç: Còdols:

Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Cobert per: 3001

Cobreix a:

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a:

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:

Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari:

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

Roca natural de tipus calcari, presenta una forta inclinació

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

 

Arrels: Altres:
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SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:3001Fase:

Cota superior: Tipus d'Estrat: Superficial

Consistència:Criteri de distinció:Seqüència Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:  

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:Calç: Còdols:

x Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Cobert per:

Cobreix a: 3000

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a:

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:

Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari: x

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

terra amb una forta composició orgànica i gran quantitat d'arrels, cobria de manera uniforme la roca
natural.

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

 

xArrels: Altres:
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INVENTARI DEL MATERIAL
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TOPOGRAFIA

(Realitzada per Ricard Hernàndez i Lluís Sans)
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