Fitxa 15

Any 2012

RUTES DE LA MARXA

RUTA DE LES 21
ERMITES ROMÀNIQUES
SANT ANDREU DE CAL PALLOT
PUIG-REIG — Berguedà

Història
Properes a l’església hi ha unes tombes antropomorfes i per tant podem parlar de l’existència d’una església al segle X, de la qual no n’hi evidència documental.
Al segle XIV, concretament en una visita que s’hi va
fer, s’esmenta com a església parroquial, l’església de
Sant Andreu de Gamisans, al costat de l’església,
també parroquial, de Sant Esteve de Valldoriola.
Aquestes dues esglésies estan molt properes, per tant
es pensa que l’església de Sant Andreu de Gamisans
correspondria a la de Sant Andreu de cal Pallot, que
ja surt esmentada al segle XIII.
Seguint aquesta hipòtesi, fou parroquial almenys fins
passat l’any 1312.
L’any 1726, en una visita feta al priorat de Sant Martí
de Puig-reig, es fa referència a les sufragànies i rurals
depenents de Sant Martí de Puig-reig, entre aquestes
hi apareix Sant Andreu de Gamisans.

L’edifici
És un edifici d’una nau rectangular, ampliada cap al costat de llevant per un absis semicircular. Entre la nau i l’absis hi ha un
ampli ressalt que fa la degradació.
La nau és coberta amb volta de pedra lleugerament apuntada. L’absis és cobert per una volta de quart d’esfera. També a l’interior i al mur de la paret nord, hi trobem una arcada, a manera d’un arcsoli, rematada amb un arc apuntat. També s’ha de dir
que tot el perímetre interior és resseguit per una banqueta de pedra, que inicialment era doble, tot i que l’inferior ha quedat
englobada al paviment quan aquest és va sobrealçar.
La il·luminació es fa a través de dues finestres de doble esqueixada, una al centre de l’absis, l’altra al mur de ponent.
Un fet a destacar és que la porta està situada al mur de tramuntana, un fet insòlit. L’explicació segurament és per la unió que
es va voler mantenir entre l’església i la necròpoli que hi ha a aquest costat de l’església. És un portal senzill format per dos
arcs de mig punt adovellats i en degradació.
El campanar és d’espadanya, tenia dues obertures, però un llamp a l’any 1975, en va enrunar un.
Per la seva construcció, podem dir que és un edifici del segle XII.

Punts d'interès:
Pintures murals, que es conserven in situ, però que estan molt fragmentades. Se sap que decoraven l’absis i una part de la
nau de migdia.
Pels fragments conservats es pot deduir que al quart d’esfera de l’absis s’hi representaria la figura del Pantocràtor acompanyat dels símbols del tetramorfos. Que hi hauria representat el tema del judici final, ve avalat per la presència al mur de migdia del tema de la Psicostasi (pesament de les ànimes per sant Miquel), on l’arcàngel Sant Miquel i el dimoni, representat
com un animal monstruós, són a banda i banda d’una balança que pesas les accions bones i les dolentes, representades per
un angelet i un ésser monstruós. El dimoni intenta tombar la balança cap al seu costat.
A l’intradós de l’arc hi ha una figura amb grans similituds estilístiques amb el personantge que acompanya l’Anunciació de
Sant Martí de Puig-reig. A l’igual que les pintures murals de Sant Martí de Puig-reig, podem dir que aquestes pertanyen al
corrent neobizantinitzant, possiblement són obra del mateix artista de Puig-reig.

RU TES D E LA MARX A

Sender circular que transcorre per poblacions i llocs de notable interès, enllaçant les múltiples esglésies romàniques del rodal de Navàs i Puig-reig.
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà
Etapa

Horari
h:min

num. Itinerari
4

St. Martí de Puig-reig - St. Pau de Pinòs 4:00

Distància
kms.
11.680

Santa Maria de Periques

0.620

Sant Andreu de Cal Pallot

3.344

Mare de Déu de Pinós

9.620

Sant Pau de Pinós

11.680

Com podeu observar en el plànol del recorregut Sant
Andreu de Cal Pallot és la quinzena ermita que ens
trobarem un cop sortim de Navàs, punt inicial i final
de la Marxa i la segona que trobarem un cop sortim
de Sant Martí de Puig-reig.
C-16 sortida Puig-reig Nord, un cop a la rotonda,
agafem el primer trencant no asfaltat, passats
100 metres, a mà dreta trobarem una pista forestal i
a un cop hem recorregut uns 4.500 Km de la mateixa, arribem
a l’ermita.

Coordenades del punt:
UTM31N - ED50
UTM31N - ETRS89
Geogràfica - ETRS89 *

409797.0
409703.3
1.910172

4647478.8
4647274.7
41.972296

* A efectes pràctics, els sistemes de referencia ETRS89 i WGS84, es poden considerar equivalents

Glossari:

Pantocràtor:
Crist en Majestat, representat en grans dimensions als absis romànics. És un déu
terroríﬁc, assegut, que duu els Evangelis a la mà esquerra mentre beneeix amb la
dreta.
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