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MUSEU DE TERRASSA. PLA DIRECTOR DEL CONJUNT 
MONUMENTAL DE LES ESGLÉSIES DE SANT PERE 
Domènec Ferran i Gómez, director del Museu de Terrassa 

L'any 1994 s'inicià el projecte per al desenvolupament cultural i la integració 
urbana del conjunt monumental, en què, per primera vegada, es lligava la relació 
del monument amb el seu entorn i amb la ciutat, i a l'inrevés. D'aquest projecte, 
en el qual participaren el bisbat de Barcelona, la parròquia de Sant Pere de 
Terrassa, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, es materialitzà 
un concurs d'idees que va guanyar l'equip d'arquitectes Riera, Gutiérrez i 
Associats. D'aquesta idea guanyadçra se'n derivaren el Pla Especial del conjunt 
monumental i el seu entorn i el Pla Director del conjunt monumental, que aquí 
presentem. 

Per al desenvolupament d'aquest últim, s'ha signat un conveni de col·la
boració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament de Terrassa, el bisbat de Barcelona i la parròquia de Sant Pere. 
Aquest document és el que estableix les directrius de les actuacions al 
monument, en les quals es delimita l'àmbit d'actuació, s'estudien les etapes 
constructives històriques de l'establiment i de la seva articulació territorial i 
urbana, se n'analitza l'estat actual i es fan les propostes d'actuació que, en el 
període de quatre anys i amb un pressupost de 1.110.000.000 pessetes, presen
taran de la forma més adequada el conjxmt monumental, tant des del punt de 
vista litúrgic com cultural, per a la societat del segle XXL 

El Pla Director del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa ha estat redactat per 1' equip tècnic del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat de Catalunya, format per Antoni Navarro, Alfred Pastor, Eduard 
Riu i Albert Sierra, pel director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, i per 
l'arquitecte Pere Riera, de l'equip guanyador del concurs d'idees. 

El Pla es divideix en quatre grans blocs: el primer el constitueix l'exposició 
de motius, la declaració d'intencions i la delimitació de l'àmbit d'actuació; el 
segon estudia les etapes historicoconstructives de l'establiment i de la seva 
articulació territorial i urbana; el tercer fa una anàlisi detallada de l'estat actual 
del conjunt, i a l'últim s'hi desenvolupen les propostes en els apartats següents: 
criteris generals; articulació urbana; programa d'usos i circulacions; adequació 
i restauració del conjunt; recerca arqueològica; criteris i intervencions; progra
ma museístic, criteris i definició; fases d'execució i estimació de costos, i gestió 
del Pla Director i del conjunt monumental. 
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Centre d'acollida 
nou equipament 

museístic 

Àmbit d'actuació 
del Pla Director 
del Conjunt Monumental 
de les Esglésies 
de Sant Pere 

1. Santa Maria. 2. Sant Miquel. 3. Sant Pere. 

mur nou equipament 
Salvans museístic 

c/de 
Salmerón 

Secció de l'àmbit d'actuació. Planimetria: Riera, Gutiérrez i Associats. 
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En aquesta ressenya tan sols desenvoluparem els criteris generals de l'apartat 
de les propostes, que pensem que poden ésser de l'interès general. L'objectiu 
principal de Tactuació és l'adequada presentació, comunicació i interpretació 
del conjunt en tots els seus aspectes culturals i patrimonials a la societat del 
segle XXI. D'aquest ambiciós objectiu se'n desprenen aspectes com la integració 
urbana i paisatgística del conjunt, tot ampliant l'àmbit del recinte, que no que
da circumscrit a la zona de les tres esglésies, sinó que també abasta el solar del 
nou centre museístic (a Taltre vessant de Vallparadís, a la finca del mur Sal vans, 
del carrer de Salmerón) i la passera que els comunica, així com la plaça del 
rector Homs i el pont de Sant Pere. 

En cap cas no es prioritzarà una època o un estil determinats: s'accepta i es 
valora la realitat de permanent transformació que el conjunt ha sofert al llarg 
de! temps, com a valor afegit. Així mateix, es manté la compatibilitat entre l'ús 
litúrgic i l'ús cultural, atesa la seva importància patrimonial i la continuïtat 
ininterrompuda del culte. 

Avançar en el coneixement científic del conjunt és cabdal per dissenyar 
qualsevol proposta de presentació museològica; així, en una primera fase 
l'arqueologia hi té el paper principal, juntament amb les restauracions, tant 
d'objectes immobles com mobles i dels edificis mateix. Es proposa, en els 
casos que sigui possible, fornir els edificis amb els seus elements mobles. Tot 
i així, la creació d'un nou edifici, amb espais de presentació museística, permetrà 
una millor conservació i presentació dels objectes que no es puguin exposar al 
seu espai d'origen. 

Intervencions arqueològiques a l'exterior de les capçaleres de Sant Pere 
i de Sant Miquel. Fotografia: Josep Fauquet. Procedència: Museu de 
Terrassa. 
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Les actuacions immediates que proposa el Pla, actualment en curs de 
desenvolupament des del mes de desembre de l'any 2000, són bàsicament: les 
excavacions arqueològiques; l'elaboració del projecte museològic; la restauració 
de la coberta i la capçalera de Sant Pere; la restauració del retaule gòtic de 
Lluís Borrassà, de les pintures murals preromàniques de Sant Miquel, Sant 
Pere i Santa Maria, les gòtiques de la nau de Sant Pere i les romàniques de 
Santa Maria; els projectes d'instal·lacions per al conjunt, dels serveis parroquials, 
la nova passera i el nou edifici museístic; l'estudi climàtic; l'estudi de la 
documentació moderna i contemporània de la parròquia; l'estudi antropològic 
de les excavacions arqueològiques, i la restauració de diversos objectes mobles 
procedents de les excavacions arqueològiques. 

Fins ara, les excavacions arqueològiques s'han concentrat a l'exterior de la 
capçalera de Sant Pere, a l'espai entre aquest edifici i Sant Miquel, i a l'interior 
de l'edifici rectoral, encara que està previst excavar tot l'espai de l'entrada del 
conjunt i també les hortes. 

El projecte museològic i les directrius pel projecte museogràfic es divideixen 
en dos volums: l'anàlisi de la situació i les propostes. L'anàlisi s'efectua sobre 
l'entorn, el mercat i el públic. També sobre el Museu de Terrassa, incloses les 
esglésies de Sant Pere (que en són una secció), des del punt de vista de la història, 
dels edificis, les col·leccions i l'oferta. S'analitzen igualment altres experiències 
a Catalunya, l'Estat espanyol i Europa, sobre el tractament i la presentació de 
conjunts monumentals, i s'hi inclou un apartat de conclusions de l'anàlisi. 

El segon volum desenvolupa les propostes, els objectius, la col·lecció, la 
interpretació, el nou edifici museístic i les esglésies, l'accessibilitat, la 
comunicació, l'organització, el marc econòmic i l'avaluació. L'objectiu prin
cipal de les esglésies i del nou museu és totalment coherent amb la missió del 
Museu de Terrassa, entitat on s'inscriuen tots dos equipaments. El Museu de 
Terrassa es proposa d'exposar els elements històrics de la ciutat i la comarca 
que formen la seva realitat urbana des dels orígens, sota una perspectiva 
diacrònica. En aquest context s'inscriuen el Museu i les esglésies de Sant Pere, 
que s'especialitzen a conservar el patrimoni de les esglésies, promoure la recerca 
i donar a conèixer l'evolució de l'art i l'arquitectura religiosos a Catalunya, 
l'experiència religiosa i la seva evolució, així com l'aportació del conjunt al 
desenvolupament històric, urbanístic i social de la ciutat de Terrassa. 

El nou edifici museístic, situat al carrer de Salmerón, concretament a la fin
ca del mur Salvans, contindrà espais de reserva, serveis, la direcció del Museu 
de Terrassa i, sobretot, l'exposició permanent de les esglésies de Sant Pere, les 
exposicions temporals, la biblioteca, el centre de documentació, l'aula taller, 
la sala d'actes i, en primera instància, la recepció per a visites individuals i de 
grups, botiga i cafeteria. 
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A l'exposició permanent s'hi exhibiran tots aquells materials arqueològics i 
objectes mobles que, per motius d'espai i conservació, no es puguin situar al 
seu lloc original a l'entorn dels tres edificis. Es dividirà en diversos apartats. Al 
pròleg s'hi explicaran les claus de la interpretació i s'incidirà en les diferents 
tècniques de recerca, de manera especial en l'arqueologia temàtica, no tractada 
en cap altre museu de l'entorn. Un primer àmbit, l'origen, tractarà de les èpoques 
ibèrica, romana i baix imperial; un segon àmbit, Tedat d'or, desenvoluparà el 
període del bisbat d'Egara (entre els segles V i VII); un tercer àmbit, la 
participació del poble i la parroquialitat, narrarà el període alt medieval, el 
romànic i el gòtic (dels segles VllI al XV), i un quart àmbit, cap a les esglésies 
actuals, abastarà la davallada i la interpretació (del segle XVI a l'actualitat). 
Finalment, un altre apartat en forma d'epíleg tractarà de la iconografia religio
sa i prepararà la visita a les esglésies. 

Les esglésies de Sant Pere romandran al més intactes possible, tot respectant 
al màxim l'aspecte cultual del recinte, malgrat que ara per ara, i fins que no 
finalitzin les intervencions arqueològiques, no es pot aventurar la presentació 
museogràfíca final del conjunt. Es destacaran els diversos edificis i estructures 
arqueològiques i els objectes, amb petits rètols explicatius. A l'església de Santa 
Maria s'instal·larà un audiovisual, que funcionarà en horari convingut, que 
tractarà d'aspectes relacionats amb la pràctica dels sagraments, a partir de les 
narracions de diferents personatges i les seves vivències personals, aprofitant 
com a eixos els diferents suports arquitectònics i artístics de l'edifici mateix. 
La passera que unirà el nou equipament museístic amb les esglésies inclourà 
alguns elements, textos, etc, que aproximaran el visitant del contemplum en 
direcció al templum. 

Restauració de les pintures murals de l'absis de Sant Miquel. 
Fotografia: Josep Fauquet. Procedència: Museu de Terrassa. 


