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Lipsanoteca que es va trobar a l'altar romànic de Sant Pau de Casserres. És de fusta d'om
o d'àlber tornejada i tallada, de forma ovoïdal amb la tapa semiesfèrica amb agafador de
planta circular i la part superior plana. La seva alçada és d'11 cm i el seu diàmetre màxim fa
7,5 cm. A la part inferior d'aquesta tapa té la vora rebaixada i dos encaixos sortints per tal
d'adaptar-se al cos , que té una esquerda vertical força ampla que va de dalt a baix.
L'exterior està cobert amb una capa de pintura, possiblement industrial, que no permet
apreciar si presenta restes de la policromia original. A l'interior, conté un petit sac de roba
amb relíquies i dos manuscrits. Un d'ells, fet pel rector de torn, explica l'any de col·locació
del retaule que no s'ha conservat. El paper diu el següent: "Als tretze de mars de mil sis
cents y vuit per poder assentar lo retaula fonch necessari mourer la llosa o pedra del altar y
en lo pilar de sota dita pedra dins una pica fonch trobada la capseta dins la qual si trobaren
aquestes reliquies les unes mesclades ab altres per causa que los drapets ab que estaven
embolicades eren consumits y en pols y tambe los retols de les dites reliquies estaven molt
consumits y casi nos pogue llegir ninguna cosa sino alguns trossets y entre aquestos hi
havia dos trossets que deien hic sunt reliquiae S. Pauli narbo y tres trossets que deien hic
sunt reliquiae S. Nazarii y un trosset que deia hic sunt relíquiae S. Victoris y un altre trosset
que deia dedicata est que devia ser algun trosset de la carta que contenia la consagracio de
esta iglesia i que no es pague legir altra cosa ni saberse altra claricia. Laudet Xps. et Virgo
Maria et sanctus Paulus narbo et omnes Sancti. Amen" L'altre manuscrit el signa R. Camp (
sense data) i diu: "He compulsat aquestas lletras (referint-se a l'altre manuscrit) ab
particular baptismal d'aquella fetxa y son consemblants pel carácter del quilas firma que es
Joan Rubert, parroco en aquella epoca d'esta parroquia de Sant Pau".
Observacions:
Actualment la lipsanoteca es conserva al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona amb el
número d'inventari MDCS 4028.

Història
L'església de Sant Pau de Casserres està ubicada dins l'antic terme del castell de Casserres i
des dels seus orígens fou església parroquial. El lloc s'esmenta per primera vegada l'any 789
quan Lluís I el Pietós rep l'encàrrec del seu pare, Carlemany, de crear la Marca Hispànica i
encomanà d'eixamplar els dominis carolingis al comte Borrell, amb la missió concreta d'ocupar
militarment les places de Cardona, Osona i Casserres. El 20 de gener del 907 el bisbe Nantigís
de la Seu d'Urgell consagrava l'església a Sant Pau de Narbona per disposició del comte Miró.
La constituïa com a parròquia dins el terme del castell de Casserres i n'esmentava els seus
límits: el camí de Cardona, els límits de Puig-reig, el riu Llobregat i la parròquia de Sant Salvador
entre d'altres. Havia de pagar anualment a Santa Maria de la Seu, el cànon de sis modis de pa i
vi, tres sous i un moltó. La consagració de Sant Pau correspon a la necessitat de consolidar el
poblament de les terres berguedanes. És esmentada com un dels límits de l'església de sant
Joan de Montdarn en la consagració de l'any 922. L'any 1032 el bisbe Ermengol d'Urgell,
confirmà les primícies i els delmes de l'església de Casserres amb els seus límits i possessions
que tenia des d'antic, així com la seva sufragània de Sant Miquel de Fonogedell. Signen aquest
document de confirmació el mateix bisbe d'Urgell Ermengol i el comte de Barcelona Ramon
Berenguer I. El trobador Guillem de Berguedà confirma en el seu testament, any 1187, el mas
Puig amb les seves possessions, a l'església de Sant Pau. Sant Pau de Casserres mantingué el
seu caràcter de parroquial fins l'any 1890, quan passà a dependre de l'església de la Mare de
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Déu dels Àngels de Casserres.
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