GUARDIOLA

El patrimoni
històric
Guardiola conserva un
inte-ressant conjunt d’esglésies romàniques escampades pel seu terme municipal, i en mig de paisatges
de gran bellesa. L’església
de Sant Andreu de Gréixer,
consagrada l’any 871, modificada al s. XII en estil
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romànic i ampliada al s.
XVIII, és un edifici d’una
sola nau coberta amb volta
de canó i amb un absis
semicircular. L’any 1081 es
consagrà l’església de Sant
Martí de Brocà que, tot i
que ja existia al s. IX, es va
refer en aquestes dates;
conserva del romànic del s.
XII un interessant absis
semicircular amb decoració
d’arcs cecs i bandes llombardes; les reformes del s.
XVIII són evidents a la nau i
en la construcció de capelles
laterals.
Al s. XI es construïren les
esglésies de Sant Climent
de la Torre de Foix on tot i
estar molt malmesa, hi destaca la façana; Sant Genís
de Gavarrós, bastida al peu
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del camí que anava pel coll
de Jou a la Cerdanya,
reformada al s. XVIII i l’església de Sta. Maria de
Roca-sança adossada al
que fou el gran hostal i hospital del mateix nom.
La gran joia del patrimoni
medieval de Guardiola és,
però, el monestir de Sant
Llorenç prop Bagà. Documentat des de l’any 898, el
monestir acumulà importants propietats i riqueses a
les actuals comarques del
Berguedà i la Cerdanya i el
983 es consagrà la primera
església. El conjunt no va
parar de créixer i d’ampliarse fins al s. XV; el 1428 el
monestir es va veure greument afectat per un terratrèmol que ensorrà part de l’es glésia i de les dependències
monacals
A partir d’aleshores va
caldre fer-hi obres i es van
reduir molt les dependències del monestir i la
mateixa església. El 1592,
l’abadia, immersa en una
profunda crisi, ja que
només comptava amb un
monjo, fou convertida en
priorat i es vinculà al
monestir barceloní de Sant
Pau del Camp. L’any 1855
l’església i el que quedava
de
les
dependències
monacals foren traspassades al bisbat de Solsona.
La restauració del monestir
fou impulsada als anys
setanta pel rector de
Guardiola,
Mn.
Enric
Bartrina i una colla de persones del poble; tot seguit,
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el Servei de Patrimoni
Local de la Diputació de
Barcelona es féu càrrec de
les importants obres de
restauració i de les campanyes arqueològiques que
estan donant els seus fruits
i recuperant un valuós
patrimoni que té més de mil
anys d’història.
La primera església era de
grans proporcions, amb
una planta rectangular i
tres naus cobertes amb
estructura de fusta que
reposava sobre columnes;
la porta principal era a la
façana de llevant; al s. XI
es van cons-truir unes
absidioles a ponent de les
naus laterals, fet força
excepcional. Al s. XII la
coberta de fusta fou substi-
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tuïda per una nova de
pedra i es va construir una
tribuna a la meitat de
ponent de la nau central
quedant dividida en dues
plantes: la inferior, coberta
amb volta d’aresta, que era
utilitzada pels fidels, i la
superior,
destinada a la
Sant Llorenç prop Bagà
Camí del cementiri
o pujada de Sant Llorenç
08694 Guardiola de Berguedà
Tel. 608 222 525

Horari. D’octubre a juny: dissabtes, diumenges i festius
d’11 a 14 h. De juliol a setembre: dissabtes, diumenges i
festius d’11 a 14 h i de 17 a 19
h.
Visites concertades:
Dinamització del Patrimoni

91

