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Introducció

La prospecció geofísica s’ha perfilat en els darrers anys com una nova font d’informació en la re-
cerca arqueològica. Malgrat la dependència de les condicions geològiques del subsòl i de les propietats 
físiques dels objectes arqueològics a estudiar, la millora en els sistemes de prospecció i l’evolució del 
programari han propiciat un salt endavant en la consolidació d’aquestes eines com a primera aproxi-
mació en diferents tipus de recerca arqueològica.

L’estudi no destructiu d’edificis religiosos, o en termes més generals, d’espais interiors de cons-
truccions ha trobat en el georadar  una eina efectiva per obtenció d’informació sobre el subsòl. Les 
limitacions que impliquen els espais urbans i les construccions condicionen l’ús d’altres mètodes de 
prospecció, com la magnetometria o la resistivitat elèctrica. En canvi la prospecció extensiva amb ge-
oradar permet generar mapes del subsòl a profunditats successives amb nivells de resolució espacial 
suficients per permetre la identificació d’estructures arqueològiques, encara que amb limitacions1.

Efectivament, cal no sobredimensionar la importància de la geofísica arqueològica i contem-
plar-la com una eina més. Fins i tot en els casos on les dades d’una prospecció mostren una imatge més 
clara i intuïtiva del contingut del subsòl, una part molt significativa de la informació resta en el terreny 
de l’ambigu o no identificat sense una validació arqueològica. Només cal pensar en la complexitat de 
moltes restes arqueològiques, que fins i tot en una excavació poden oferir problemes interpretatius, 
per entendre que la seva expressió geofísica pot ser una mera aproximació. Però paradoxalment, a 
mesura que els sistemes de prospecció han anat millorant tècnicament han proporcionat informació 
de major qualitat, s’ha fet evident que la participació dels especialistes en arqueologia i arquitectura 
permeten interpretacions més acurades, i en conseqüència, una millor relació cost/informació.

Aquesta contribució  resumeix els resultats de dues prospeccions realitzades els anys 2013 i 2016 
sobre les esglésies de Sant Joan Les Fonts i Sant Pere de Besalú, ambdós edificis lligats a orígens mo-
nàstics amb una llarga seqüència històrica (fig. 1).

1. Sala, R., Tamba, R. & Garcia-Garcia, E. (2016). Application of geophysical Methods to Cultural Heritage. Elements, In-
ternational Magazine of Mineralogy, Geochemitry, and Petrology, 12(1), 19-25.
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En  consonància amb l’exposat més amunt, cal considerar les dades que presentem com una 
font d’informació parcial, però especialment útil en el plantejament de futures investigacions arque-
ològiques o estudis d’evolució arquitectònica en aquests dos monuments, que sens dubte configuren 
objectes d’estudi singulars des de múltiples enfocaments.

Per limitacions d’espai, es presenten de manera resumida i en unes poques figures una part dels 
blocs d’informació que es poden consultar complerts als portals de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, en les memòries d’intervenció corresponents.

Fig. 1. Ubicació dels dos conjunts estudiats i plantes esquemàtiques dels edificis actuals.
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En tots dos casos es tracta d’esglésies que han sobreviscut com a testimonis d’antigues comuni-
tats monàstiques, de les quals han desaparegut total o parcialment la resta d’instal·lacions, però també 
cal tenir en compte que parlem d’edificis que en les seves parts preservades poden oferir complexes 
seqüències d’estructures precedents.

Antic conjunt monàstic de Sant Joan Les Fonts

En el marc de les accions de restauració i posada en valor de l’església de Sant Joan les Fonts im-
pulsades per l’Ajuntament del municipi, es va plantejar la necessitat d’avaluar el potencial arqueològic  
del temple i el seu entorn.

A desgrat que l’emplaçament de l’església dels segles XII-XIII està clarament documentat a les 
fonts històriques com a nucli d’un priorat benedictí, persisteix el dubte sobre la dimensió i característi-
ques del conjunt, del qual avui només en perdura l’església. Atenent a altres paral·lels, es podia esperar 
la presència d’altres instal·lacions associades a aquests tipus de comunitats monàstiques, que més enllà 
de la seva funció espiritual, ostentaven un paper econòmic i polític preponderant en els seus entorns2.

D’acord amb aquesta hipòtesi, es va plantejar una prospecció geofísica en dos àmbits: un primer 
reconeixement dels perímetres sud i oest de l’església, i una prospecció d’alta resolució a l’interior de 
la mateixa.   

Àrees estudiades
Com ja s’ha esmentat, la intervenció es va dur a terme en dos àmbits, l’exterior, que cobreix els 

perímetres oest i sud de l’emplaçament de l’església, i l’interior de la mateixa, que presenta un nivell de 
circulació més baix que l’exterior. El total de l’àrea estudiada amida 1.623m²

L’àrea exterior ha experimentat múltiples canvis i intervencions, almenys durant el segle XX. 
Una coneguda imatge de final del segle XIX (fig. 2) mostra la presència d’un edifici adossat a l’església 
pel sud, conegut com a “rectoria”,  que es va enderrocar posteriorment.

L’interior de l’església també ha sofert múltiples modificacions al llarg dels anys. El paviment 
actual, ubicat prop de 0.7m sota el nivell de circulació exterior, està realitzat en tobes  ceràmiques i 
mostra interrupcions en àrees reparades recentment que s’han cobert amb paviment de formigó. Dins 
de l’espai de l’església es van explorar 326m².

Les prospeccions als dos àmbits explorats s’han dut a terme amb el sistema de georadar IDS Hi-
Mod, equipat amb antenes duals de 200 i 600MHz. Aquesta característica tècnica permet la obtenció 
de vistes alternatives de les anomalies localitzades al subsòl, i per tant una major informació sobre 
cada indret explorat.

Atenent a les característiques geològiques (àrea volcànica de la garrotxa) i dels indrets a estudiar 
(àmbits arqueològics amb possible sobreposició d’elements constructius), es va establir una  resolució 
de lectura superior a l’interior de l’església (0.2X0.02m), mentre que a l’exterior es va mantenir una re-
solució menor (0.4X0.02m). En ambdós casos l’abast màxim en profunditat s’ha ubicat entorn als 2m 
sota superfície, tot i que la qualitat de la senyal obtinguda ha permès la generació d’imatges en planta 
fiables fins a 1.7m de profunditat.

Les dades obtingudes s’han integrat en blocs de dades independents per l’interior i exterior de 
l’església, ja que aquestes presenten respostes i necessitats de procés diferents.

2.  Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
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Les dades obtingudes a l’exterior s’han processat per eliminar-ne els sorolls electromagnètics i 
obtenir una millor definició dels elements detectats amb filtres de passa-bandes i background.

Les dades obtingudes a l’interior han mostrat millor qualitat i més resolució, de manera que el 
procés de dades no ha inclòs filtratge de la senyal.

Per estudiar i interpretar les dades s’han generat visualitzacions en planta i secció a profunditats 
determinades, segons l’interès dels elements detectats. Els resultats d’aquests processos es condensen 
en seqüències de visualitzacions en planta del contingut del subsòl que expressen el grau d’intensitat 
de la reflexió dels objectes detectats a profunditats successives 3.

Resultats de la prospecció a l’exterior
Els resultats de la prospecció duta a terme als perímetres sud i oest ha mostrat alteracions més 

extenses en 4 àmbits, que hem anomenat sud, sud-est, est i nord-oest, representades esquemàticament 
a la figura 3.

D’acord amb les dades obtingudes, l’àmbit sud mostra les restes de l’antiga construcció adossada 
a l’església (fig. 2) en els primers 0.5m sota superfície, de les quals remarquem restes d’un possible pa-
viment antic (anomalia A), tot i que en aquestes cotes s’aprecien les rases i conduccions més recents..

Per sota d’aquestes cotes, la resposta obtinguda varia, especialment en cotes properes a 0.7m 
sota superfície. En aquestes profunditats es detecten anomalies lineals que identifiquem amb possi-
bles murs amb orientacions coherents amb l’edifici de l’església i que podrien correspondre a elements 
arquitectònics associats a aquesta.

D’aquesta manera, són especialment interessants les anomalies G, H i K, les dues primeres en 
perpendicular a l’església i la tercera amb una orientació divergent en direcció a l’extrem sud-est de 
l’església (fig. 4).

L’anomalia L, que discorre en paral·lel a la façana sud de l’església en una longitud de 30m s’havia 
identificat inicialment amb una conducció, tot i que la seva resposta heterogènia i les oscil·lacions de 
nivell que mostra ens inclinen a interpretar-la com a possibles restes d’un mur.

L’àmbit sud-est es troba elevat uns 0.8m sobre del nivell de l’àmbit sud, i actualment s’ha habilitat 
com a zona d’aparcament de vehicles. La resposta obtinguda en aquesta àrea s’ha mostrat convulsa en 
bona part de la seva extensió, degut a la presència d’un nivell de runes anomenat C, de fins a 1m de 
gruix, que interpretem com a producte de l’enderroc de l’antic edifici adossat a l’església. Aquest nivell 
podria contenir també restes constructives, que no s’han pogut apreciar amb claredat.  

A part d’aquest nivell, s’ha descrit un grup de restes constructives a l’extrem est d’aquest àmbit, 
que hem anomenat F (fig. 5). L’element més destacat d’aquest conjunt consisteix en un possible mur 
de dimensions considerables orientat en sentit SE-NW, i amb una projecció vertical propera als 2m.

L’àmbit est s’ubica a llevant de l’església, i les dades obtingudes han permès delimitar anomalies 
identificables amb restes constructives i moviments de terres. En nivells superficials, s’ha localitzat 
una primera anomalia ben delimitada amb una forma vagament circular, que identifiquem amb un 
possible reompliment o anivellament amb runes.  

Per sota d’aquesta anomalia es detecten àrees amb resposta heterogènia sense una morfologia 
clara, que hem identificat amb aportacions de terres i runes per anivellar el terreny, tot i que no es pot 
descartar la presència de restes constructives de menor entitat o en mal estat de conservació en cotes 
properes a 0.7m sota superfície.

3. Conyers, L. & Goodman, D. (1997). Ground Penetrating Radar: An Introduction for Archaeologists, Lanham, MD: Alta 
Mira Press.
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L’àmbit nord-oest s’ubica en la franja explorada a l’oest de l’església. En aquest àmbit s’hi ha des-
crit una primera capa reflectant amb un gruix creixent vers el nord, on arriba als 15cm, que identifi-
quem amb aportacions recents de sorres.    

Per sota d’aquests nivells, entre 0.6 i 0.8m de profunditat es detecten anomalies amb resposta 
poc refelctiva a les proximitats de l’entrada de l’església, que identifiquem amb possibles enterraments, 
i també restes constructives adossades a la façana oest de l’església.

També a les proximitats de l’entrada es detecta el conjunt d’anomalies D, que identifiquem amb 
restes d’una possible construcció ubicades entre 0.4 i 0.8m sota superfície.

Més al nord s’ubica el grup d’anomalies E (fig. 6), format per anomalies lineals en sentit E-W i 
un nucli de resposta reflectant sense una geometria ben definida. L’anàlisi de les imatges obtingudes 
indica que aquest grup d’anomalies es pot atribuir a un grup de construccions ubicades entre 0.3 i 2m 
sota superfície, que podrien incloure murs i elements constructius sobreposats.

Fig. 2. Imatge històrica de l’església a final del segle XIX. S’aprecia un edifici de grans dimensions adossat a la façana sud 
que va ser enderrocat durant el segle XX.
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Discussió
Atenent a les dades obtingudes en la prospecció a l’exterior de l’església, es pot concloure que les 

àrees de major afectació per restes constructives s’ubiquen en els quatre àmbits esmentats.
A l’àmbit sud s’han descrit les anomalies corresponents a les restes de l’antiga rectoria (A), i per 

sota d’aquestes, per sota de 0.6m de profunditat, s’han descrit possibles estructures perpendiculars i 
adossades a l’església (G, H), i un murs de major extensió que en direccions obliqua i paral·lela (K, L).

En conseqüència, tenint en compte que el nivell de circulació interior de l’església es troba 0.7m 
per sota del de l’exterior, i la orientació dels elements G i H, entenem que aquests elements es poden 
atribuir  a estructures relacionades amb el conjunt de l’església.

L’àmbit sud-est mostra també elements d’interès per la presència d’una estructura constructiva 
anomenada F que mostra una projecció vertical notable, i que hem identificat amb un mur. Bona part 
de la resta de l’actual aparcament es veu alterada per la presència d’un anivellament amb enderrocs 
(C), amb més de 1m de gruix en alguns sectors. L’element d’interès d’aquesta anomalia és que modifica 
la topografia original de l’indret, evidenciant un creixement artifical del nivell al sud de l’església.

Tot i que en menor mesura, l’àmbit est presenta anomalies de menor intensitat que hem relaci-
onat amb possibles abocaments de runes i anivellaments. Tot i que les dades no són concloents, s’han 
detectat altres anomalies en cotes inferiors a 0.8m que podrien correspondre a restes constructives 
sense una morfologia clara.

Finalment, a l’àmbit nord-oest s’han detectat nombroses anomalies superficials a l’entorn de la 
façana de l’església, però els elements més destacats són els grups d’anomalies D i E. Aquestes estruc-

Fig. 3. Esquema interpretatiu general, on s’indiquen les anomalies més destacades descrites en la prospecció de l’exterior i 
la seva nomenclatura. Els elements es representen en grisos més foscos segons la seva profunditat.
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tures, detectades des de  0.3m de profunditat, estan orientades en sentit E-W i mostren una resposta 
d’alta amplitud, que interpretem com a possibles murs.

En conseqüència, les dades obtingudes han permès detectar múltiples restes constructives al 
subsòl, així com modificacions de la topografia original de l’entorn (aparcament). Tot i que s’ha docu-
mentat la presència recent d’altres edificis (fig. 2), les dades són concloents respecta a l’alteració de tot 
l’entorn de l’església fins a profunditats superiors als 1.5m, fet que interpretem com un indici més del 
potencial arqueològic de l’indret. Aquest potencial es fa més evident en les estructures detectades en 
connexió amb l’edifici de l’església (G, H), l’àmbit sud-est (F) i l’àmbit nord-oest (E, D).

2.3 Interior de l’església
La prospecció realitzada a l’interior de l’església va incloure bona part de la nau central i laterals, 

tot i que la presència de mobiliari pesant no va permetre una cobertura total.

Fig. 4. Detall de les dades obtingudes a profunditats de 
0.59-0.7 i 0.99-1.1m sota superfície. S’aprecien les estruc-
tures L i H, amb una orientació coherent amb l’església, 
mentre que K presenta una trajectòria obliqua.

Fig. 5. Perfil de georadar 108, amb indicació de la seva po-
sició. A l’esquerra s’indica el nivell de profunditat dels re-
ompliments amb runes, que superen 1m (anomalia C). A 
la dreta s’indica la posició de l’anomalia F, interpretat com 
un mur.

Fig. 6. Perfil de georadar 75 amb indicació de la seva ubi-
cació. A la banda dreta s’assenyales les ubicacions de possi-
bles enterraments, amb una senyal tènue. A la banda dreta 
s’assenyala la ubicació de l’estructura E, amb més de 1.5m 
d’amplada.
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Les dades obtingudes han permès delimitar diversos elements al subsòl de l’església i apreciar la 
complexitat del seu subsòl. A la figura 7 es mostra l’esquema d’interpretació de les alteracions enregis-
trades segons la seva profunditat.

Les dades corresponents als nivells superficials permeten apreciar les variacions de pavimenta-
ció i altres situats immediatament per sota del paviment de tobes. Es detecten les tombes 1, 2 i 3, així 
com la coberta de la cavitat 1, que es perfilarà a major profunditat.

Fig. 7. Esquema interpretatiu dels resultats de la prospecció a l’església. Els elements detectats es mostren en una gradació 
de colors segons la profunditat.
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Al tall corresponent a profunditats de 0,28-0,38m sota superfície s’aprecien canvis en la resposta, 
amb la desaparició de la tomba 3, possiblement reblerta, i l’aparició de les cavitats 2 i 3.

En aquesta cota també es detecta l’aparició d’un possible mur que uniria els dos primers pilars  
de la nau central, i restes d’un altre possible mur a l’extrem nord-est de l’àrea explorada. En aquest dar-
rer cas no s’aprecia una resposta coherent que permeti l’atribució d’aquest element a un mur de manera 
segura, i cal contemplar la possibilitat que es tracti d’un reompliment amb runes.

L’àrea sud-est de l’església mostra també una resposta convulsa, que identifiquem amb reompli-
ments homogenis i possibles enterraments sense estructura constructiva.

A majors profunditats, per sota de 0,7m sota superfície, s’aprecia com la resposta es simplifica, 
indicant una menor presència de reompliments, i  destacant les cavitats 1, 2 i 3 i la persistència del mur 
ubicat entre els dos primers pilars de la nau.

La cavitat 1 amida 2,4X3,03m, la cavitat 2 presenta una cobertura en volta amb unes dimensions 
de 4X2m. La cavitat 3 mostra unes dimensions més incertes, donat que l’aparell constructiu sembla 
més irregular, ocupant un espai major, de 4.7X2.6m.

Es mantenen també àrees alterades a la banda sud-est i nord-est  sense una definició clara.
El darrer tall horitzontal corresponent a 1,23-1,32m sota superfície mostra encara les anomalies  

provocades per les cavitats 1, 2, 3 i 4.
D’acord amb les dades obtingudes, l’església presenta un subsòl amb una forta alteració per sota 

del paviment actual. A més d’alteracions menors a la banda sud-oest provocades per modificacions al 
paviment i possibles restes d’enterraments, destaquem dos aspectes en particular.

En primer terme, la presència de zones amb resposta convulsa a l’extrem nord-est de l’àrea explo-
rada s’ha atribuït a un possible reompliment o mur en mal estat de conservació. També s’han observat 
anomalies similars a la banda sud-est, aquesta vegada considerades indicis clars de restes constructives 
que podrien correspondre a fases anteriors de l’edifici.

En reforç d’aquesta interpretació remarquem també els recreixements de les bases dels pilars i el 
mur de connexió detectats, que podrien indicar l’aprofitament d’elements estructurals d’edificis ante-
riors en la sustentació de l’església romànica actual.

Per altra banda, la presència de cavitats de dimensions considerables al subsòl (cavitats 1-4) era 
desconeguda atès que aquestes no presenten cap obertura sobre el paviment actual. Algunes d’aquestes 
cavitats mostren connexions amb les tombes conegudes (tomba 2 i cavitat 3, tomba 3 i cavitat 4), però 
tot i amb això, les grans dimensions d’aquestes cal relacionar-les amb osseres o enterraments col·lec-
tius. Considerem que aquest és un possible indici de la relació de l’església amb l’antic priorat, atès que 
les comunitats monàstiques medievals i modernes acostumaven a fer ús de les esglésies com a llocs de 
sepultura  col:lectiva i de prestigi per als membres  de les comunitats.

A través de l’anàlisi de les dades de prospecció obtingudes a l’exterior i interior de l’església de 
Sant Joan s’ha posat de relleu la potència arqueològica de l’indret.

A desgrat que la cobertura parcial de l’exterior de l’església no ha permès la descripció dels possi-
bles edificis ubicats a l’oest i el nord del temple, les anomalies detectades s’han interpretat com a indicis 
ferms de restes constructives, en alguns casos de dimensions considerables.

Cal també remarcar que les variacions respecte a la topografia actual de l’entorn de l’església 
podrien haver estat importants en èpoques medieval i moderna, atès que el conjunt s’ubica en un 
meandre -espai típic de recepció de sediments fluvials en grans crescudes- i a l’hora en una cota molt 
menor a les terres ubicades al sud, fet que provoca també una constant aportació de sediment.

Aquest fet s’aprecia amb claredat en la ubicació del nivell de circulació interior de l’església, si-
tuat prop de 0.8m per sota del nivell exterior, consistent amb les cotes de les estructures detectades en 
connexió amb la façana sud.
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Fig. 8. Figura 8 Esquemes d’nterpretació de les dades obtingudes a l’interior de l’església. A dalt, esquema d’interpretació 
per profunditats (blau clar=superficial, blau fosc= profund). A sota, síntesi d’interpretació.
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Sant Pere de Besalú

En el marc dels estudis sobre el Patrimoni Arqueològic que du a terme l’Ajuntament de Besalú 
(La Garrotxa), es va plantejar la realització de prospeccions geofísiques a l’interior de l’església de Sant 
Pere, seu de l’antic convent del mateix nom.

L’objectiu de la intervenció és documentar la possible presència al subsòl de fases precedents de 
l’església i el conjunt monàstic medieval, i la generació de mapes del subsòl per planificar eventuals 
intervencions o futurs estudis a l’entorn de la mateixa. En aquest cas es va plantejar la intervenció en 
col·laboració amb l’arqueòleg Joan Frigola, un dels millors coneixedors del complex registre arqueolò-
gic de Besalú, fet que va proporcionar elements d’interpretació més ferms que en el cas de Sant Joan.

El registre documental ha permès traçar la història de Sant Pere des de la fundació a final del 
segle X d’una comunitat benedictina, que probablement es bastí entorn a una església preexistent. 
La documentació històrica esmenta una primera consagració l’any 1003 i una posterior reedificació 
entorn 1060, que seria la base de l’edifici actual. Però és lògic esperar que la llarga seqüència històrica 
a partir del segle XI fins a la destrucció del conjunt monacal a inicis del segle XIX ha comportat una 
lògica evolució de l’edifici i el seu entorn amb múltiples modificacions4.

Com ja s’ha esmentat, la metodologia més efectiva en el reconeixement del subsòl dins d’edificis 
és la prospecció amb georadar, que en aquesta ocasió es va aplicat mitjançant un sistemes de 600MHz 
de freqüència i en una resolució de 0,2mX0,02m. A l’interior de l’actual església s’han explorat 858m² 
, incloent les tres naus, el transsepte i l’altar, excloent una part de difícil accés entorn de l’altar. A l’exte-
rior s’ha explorat una extensió de 412m² entorn de les façanes oest i nord.

La profunditat d’investigació nominal es va establir en 2.5m (50 nanoesgons), i es va obtenir una 
penetració efectiva d’entre 1.7 i 1.9m sota superfície, depenent de les zones.

El procés de les dades consisteix en dues fases, la correcció d’errors i interferències de les dades, 
i la seva posterior integració en un sol bloc de dades tridimensional 5.

La correcció de les dades es va realitzar aplicant un filtre de deriva de fase (wobble), un filtre 
passa bandes (band-pass) per eliminar sorolls de freqüència, i finalment un filtre de background, per 
eliminar sorolls del sistema.

Un cop corregides les dades, s’han integrat en un bloc tridimensional, mitjançant el programa 
GPR-Slice. A partir d’aquest bloc, s’ha generat una seqüència de 16 talls horitzontals o visualitzacions 
en planta de 16cm de gruix, de 0 a 1.5m de profunditat.

Interior de l’església
De manera similar al cas anterior, guiarem la descripció dels resultats a partir dels diagrames 

d’interpretació que es mostren a la figura 8, que inclou una representació de les anomalies detectades 
segons la seva profunditat i un esquema d’interpretació més simplificat.

La seqüència de talls horitzontals obtinguda del procés de dades mostra una clara diferència en 
la resposta als nivells superficials (0-0,3m de profunditat). Aquest primer nivell es troba alterat per 
la presència del paviment de pedra i lloses de vasos funeraris en superfície, i per una possible capa 
anivellant immediatament per sota. Es detecten també les anomalies produïdes per les conduccions 
elèctriques de la calefacció.

4.  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Cata-
lunya
5. Conyers, L. & Goodman, D. (1997). Ground Penetrating Radar: An Introduction for Archaeologists, Lanham, MD: Alta 
Mira Press
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En alguns àmbits de les naus sud i central es detecten anomalies que podrien correspondre a 
restes d’una pavimentació anterior just per sota del paviment actual (0,2-0,3msota superfície).

En aquest mateix nivell i fins a 0.5m de profunditat es distingeixen els vasos funeraris per les 
propietats diferenciades de les lloses de cobertura, i en alguns casos, per la presència de cavitats al seu 
interior. S’han detectat un total de 27 possibles enterraments (incloent els dubtosos) i una cavitat o 
ossera de grans dimensions a la nau central.

Les tombes situades al transsepte són les més evidents en les dades (22, 23, 12, 13, 14, 8, 9), tot i 
que en els casos de les anomalies 19 i 17 la seva resposta ha estat de menor magnitud i podrien corres-
pondre a enterraments no senyalitzats per lloses.

Els grups 0, 1, 2, 3 i 4 , situats a la cantonada sud-oest de l’església s’han atribuït a possibles en-
terraments, tot i que no s’han detectat diferències al paviment superficial ni lloses de cobertura.

De manera similar, els grups 5, 6 i 11 s’han interpretat també com a possibles enterraments, tot 
i que en el cas de 11 la resposta indica una possible sepultura doble.

El grup 10 mostra una major extensió entre 0,2 i 0,4m de profunditat i podria correspondre a un 
vas funerari de majors dimensions, que contindria una petita cavitat en els seus nivells sota paviment.

Els grups 15, 16 i 18 corresponen a possibles enterraments a l’àrea de l’altar, tot i que els casos de 
15 i 16 els considerem dubtosos, ja que es sobreposen a possible estructures constructives.

A la girola, s’han descrit els grups 20, 21, 24 i 25, on les dades indiquen reompliemnts heteroge-
nis compatibles amb enterraments, encara que considerem més fiable aquesta interpretació en el cas 
de 24 i més dubtosos en els altres.

A la nau central s’ha descrit el grup 7, que hem interpretat com un gran vas funerari o ossera de  
2,5X3,9m, amb un possible accés per l’est. En aquest cas, les dades mostren clarament una cobertura 
en volta i un espai buit a l’interior.

No descartem la presència de més inhumacions per sota del paviment actual, però es tractaria 
d’inhumacions sense estructura constructiva.

Entre 0,45 i 0,55m de profunditat es detecta una àrea amb resposta reflectant a la nau sud, sense 
que se’n defineixi una morfologia clara. Per sota d’aquesta zona es detecten les primeres anomalies 
atribuïdes a possibles elements constructius, ja totalment perfilats entre 0,65 i 0,85m de profunditat.

L’element de més entitat el configura el grup 37, detectat entre les línies de pilars de sustentació 
de la nau sud. D’aquesta estructura, de prop de 1,5m de gruix aparent, parteixen dues noves anomalies 
(37-38) disposades perpendicularment a 37, vers el sud.

El grup 35, disposat també en perpendicular a 37, però en direcció nord, mostra un gruix apa-
rent menor (1.05-1.30m) i una resposta més discontínua a la seva part central. Aquesta possible es-
tructura acaba al primer pilar de la nau nord.

En perpendicular a aquest grup 35 s’han descrit els grups 29 i 34. El grup 29, amb un gruix 
aparent de 0.9m, mostra una orientació similar a 37, formant un angle recte amb 35. El grup 34 s’ha 
detectat entre el segon i tercer de pilar de la nau nord. Tot i que presenta un gruix similar a 35 (1,05-
1,0m) la seva resposta és discontínua i presenta una morfologia menys clara que els grups anteriors.

Solapat amb l’accés actual per l’oest de la nau, s’ha detectat el grup 26, que presenta una respos-
ta reflectant en una extensió major que les estructures esmentades anteriorment. Tot i que les dades 
indiquen que es tracta d’una estructura composta, no s’ha definit amb claredat la seva connexió amb 
la restes de possibles murs. En l’angle que forma s’ha detectat un nivell horitzontal a 0.65m de profun-
ditat, que interpretem com un possible vas funerari encaixat en aquest espai.

A l’àrea de l’altar i la girola, la cota de les anomalies detectades varia, molt probablement degut a 
la seva cota més elevada que la resta de naus i transsepte. Entre 0.7 i 0.8m es detecten dues anomalies 
(grup 43) que conflueixen a l’extrem sud de la girola. Cal destacar que el punt de confluència de les 
dues possibles estructures s’alinea amb el grup 37, descrit a la línia de pilars de la nau sud.
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Fig. 9. Esquemes d’interpretació de les dades obtingudes a l’exterior de l’església. A dalt, esquema d’interpretació per pro-
funditats (blau clar=superficial, blau fosc= profund). A sota, síntesi d’interpretació.
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Més al nord, també a l’altar s’ubica una nova anomalia (grup 44) identificada amb un mur, pos-
siblement per sota d’enterraments superficials (grups 15 i 16). L’anàlisi de les dades d’aquesta àrea ha 
permès identificar una inclinació en la estratigrafia vers el nord-est, que podria respondre a la dispo-
sició dels reompliments per elevar aquest espai.

A la girola, per sota dels grups 20, 21, 24 i 25, es detecta una àrea reflectant sense una morfologia 
definida, que hem interpretat com a possibles restes constructives o reompliments heterogenis.

Exterior
Com ja s’ha esmentat, es va explorar una àrea entorn de les façanes oest i nord de l’església, per 

documentar possibles estructures associades a fases anteriors de l’edifici que poguessin excedir el seu 
perímetre actual.

Els resultats obtinguts han mostrat una resposta diferenciada de l’interior. En els nivells més 
superficials s’han detectat elements corresponents a la urbanització actual de la plaça, el Prat de Sant 
Pere. Tal com es mostra a l’esquema de la figura 9, els , elements 58, 60, 61, 67, 68 i 71 corresponen 
a estructures de contenció del paviment elevat davant la façana oest. Per sota d’aquestes estructures 
es detecten algunes anomalies extensives (62, 64 i 70), que hem atribuït a farciments heterogenis o a 
elements estratigràfics de composició diferenciada del seu entorn. Això podria incloure enterraments 
d’inhumació, però les dades no han permès una identificació clara dels seus perímetres.

El grup 63, situat davant de la porta d’accés actual, mostra una anomalia extensiva, que hem 
atribuït a possibles restes d’una antiga escala d’accés a la porta.

Els grups 59 i 69, mostren una resposta reflectiva que s’han interpretat com a possibles restes 
constructives. El grup 65, s’ha interpretat com a un possible enterrament.

A la banda nord de l’àrea explorada les dades mostren una divisió en la resposta en dues àrees, 
a est i oest. Les dades mostren un possible paviment o nivell de circulació comú a les dues zones entre 
0.5 i 0.55m sota superfície, però a la meitat oest aquest element es mostra més reflectant.

El grup 52 actua com a divisió entre les dues àrees amb resposta diferenciada. Aquest grup es 
detecta des de 0.4m sota superfície, formant una anomalia lineal corbada que es projecta fins a profun-
ditats de 0.8-1m sota superfície amb una morfologia més irregular. L’anàlisi de les dades per aquesta 
àrea mostra que el grup 52 podria correspondre a la sobreposició de dos elements. Una conducció 
superficial situada entre 0.3 i 0.5m de profunditat que es sobreposaria a una estructura constructiva 
situada per sota de 0.6m de profunditat.

A la banda est es detecten tres nous grups d’anomalies en un context diferenciat de la banda oest, 
amb una resposta més homogènia. A la cantonada de la façana nord amb la rectoria, entre 0.25 i 0.45m 
de profunditat, es detecten els grups 56 i 57, interpretats com a restes d'una conducció i del basament 
d'una estructura cantonera (fig. 10). El grup 53, detectat en cots d'entre 0.5 i 0.6m de profunditat s’ha 
interpretat com una possible conducció o petit mur connectat amb el grup 52.

Finalment, el grup 55, consisteix en una anomalia extensiva situada entre 0.4 i 0.9m de profun-
ditat. Les dades no permeten una atribució clara d’aquesta anomalia, que es podria deure a una varia-
ció estratigràfica relacionada amb una sitja, retall o fins i tot enterrament.

Discussió
Les dades obtingudes a l’interior de l’església han mostrat un evident interès arqueològic. La 

localització de més de 20 enterraments (incloent vasos funeraris i possibles inhumacions) i la detecció 
de restes de possibles paviments anteriors constitueixen una primera aportació a l’estudi de Sant Pere.

En segon lloc, el conjunt d’anomalies atribuïdes a restes constructives, en la seva major part per 
sota de 0.4m de profunditat, ha estat l’aportació més rellevant de l’estudi.
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Fig.10. Imatge històrica de Sant Pere i la Plaça del Prat 
de Sant Pere. S’indica en requadre l’estructura cantonera 
localitzada en la prospecció a l’exterior.

Fig.11. Esquema d’interpretació sobre vista 3d de les ano-
malies detectades.

El conjunt de possibles murs localitzats sota l’àrea central de l’església s’han atribuït a una possi-
ble construcció anterior, atenent al fet que no es poden atribuir únicament a elements estructurals de 
l’església actual.

Tot i que el grup 37 se situa sota la vertical de la línia de pilars que sustenta la nau sud, no s’ha 
localitzat una correspondència de mides similars a la línia de pilars de la nau nord. Per altra banda, el 
grup 35, que atravessa la nau central, no sembla tenir cap funció estructural per l’edifici actual. Així, 
doncs, hem atribuit aquests elements constructius a un possible edifici precedent, possiblement de 
dimensions més reduïdes.

Cal remarcar també que la detecció d’altres possibles murs com els grups 36, 28 o 29, indicarien 
que l’estructura d’aquesta edificació precedent podria ser composta.

Encara que el reconeixement de les estructures constructives suggereix una planta hipotèitca 
d’aquest possible edifici (fig. 11), el fet que no s’hagin localitzat evidències d’un absis precedent, no 
permet una atribució directa de les restes localitzades amb una església.

La plaça del Prat del Sant Pere, on s’ubica l’església, ha sofert diverses remodelacions en temps 
actuals, però tot i amb això, les àrees situades prop de Sant Pere són susceptibles de contenir enter-
raments d’època medieval i moderna. Les dades obtingudes a l’exterior han permès delimitar restes 
d’elements coneguts, i restes d’una antic ajardinament, però no han posat de relleu altres elements 
constructius que puguem vincular amb les estructures detectades a l’interior.

4. Conclusions

Com s’ha vist, els dos conjunts monàstics tenen en comú la pèrdua de les instal·lacions i edificis 
i la pervivència de les esglésies. És evident la diferència de les condicions dels emplaçaments, que fan 
esperar una major preservació de restes arqueològiques en el cas de ant Joan Les Fonts, en un entorn 
no urbà. Efectivament, la detecció de nombroses alteracions al subsòl a tot l’entorn de l’església indica 
la preservació de restes d’edificacions al subsòl de tot l’entorn estudiat, encara que cal remarcar que 
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les prospeccions no van cobrir la totalitat de l’entorn de l’església, deixant extensions al nord i l’oest de 
l’església sense explorar.

Per altra banda, a l’interior de l’església es van localitzar cavitats de dimensions considerables, 
que es van identificar amb possibles vasos funeraris col·lectius, dels quals se n’ignorava l’existència. 
Amb tot, la detecció d’altres elements constructius entre els pilars i a la banda sud de l’església no 
permeten descartar la presència de restes d’edificacions anteriors, però aquest extrem no es podrà 
verificar sense una comprovació arqueològica.

Sant Pere de Besalú presenta evidències de restes constructives al seu interior que han suggerit la 
identificació de fases anteriors a l’edifici actual, però la seva situació en un entorn urbà i la destrucció 
intencionada d’inicis del segle XIX fan esperar una menor preservació de restes del conjunt monàstic 
al seu entorn.

A l’interior de l’església s’han descrit estructures constructives que mantenen l’alineació dels 
pilars actuals i farciments heterogenis probablement relacionats amb l’anivellament de l’interior. De 
manera similar al que s’ha descrit per Sant Joan, l’atribució d’aquestes estructures situades unint els 
pilars és dubtosa, donat que podria correspondre tant a riostres d’unió entre les línies de pilars com al 
reaprofitament de murs de fases prèvies com a sustentació del la construcció actual.

Així doncs, les dades proporcionades per les prospeccions aporten indicis d’interès en l’estudi 
de les seqüències constructives, però es fa evident que les dades que hem presentat constitueixen una 
la base per a futurs estudis arqueològics i arquitectònics que permetrien identificar definitivament els 
elements detectats, i sobretot datar-los.


