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Descripció
Una dotzena de plafons de pintura mural que decoraven les parets de l' de Sant Pere i Sant
Fermí. Alguns mostren elements decoratius i figuratius que encara es poden distingir, però
d'altres no. Segons Montserrat Peregrina (dins PLADEVALL, 1991), la localització exacta de
les pintures és difícil d'assignar ja que no hi ha documentació tècnica del moment de
l'extracció, a banda d'unes fotografies en blanc i negre. Algunes estaven en el mur sud, a
l'arrencada de la volta i a la dels arcs faixons. No es pot saber si el mur occidental estava
decorat. Les obertures practicades al mur nord i la reforma de la part oriental fan inviable
saber si tenien decoració.
L'església pre-romànica també conserva fragments pictòrics in situ, a l'ull de bou i a l'arc
triomfal de l'absis desaparegut.
Segons la mateixa autora, es tracta d'una pintura de gamma cromàtica pobra, amb tons de
vermells i negres. Amb escenes de tradició romànica, tot i que s'apunta un intent
d'estilització gòtica, com és el cas de l'escena de Sant Pere crucificat, la fortificació, els
motius heràldics o l'animal en actitud rampant. La majoria de motius ornamentals són
presents des de la primera meitat del segle XII fins al segle XIII i alguns fins el segle XIV.
Tots compleixen una funció ornamental, i de vegades separadora d'escenes.
Observacions:
Es troben en el Museu de Terrassa,; inventariats amb el número de registre 10,13,15, 16,
32, 49, 59, 72, 81, 82, 83, i 4979; que han cedit les fotografies que adjuntem.

Història
Aquestes pintures es van arrencar l'any 1961. El mateix any, els amics dels Museus de
Barcelona en van fer donació al Museu de Terrassa.
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