Làpides sepulcrals de Santa
Maria de Camps
Fonollosa
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Bages
Camps. Veïnat de Camps. Església parroquial de Santa Maria de
Camps. (08259 Fonollosa)
Des de la BV3008, al km 13 cal agafar la cruïlla que mena fins al
veïnat de Camps

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.77731
1.68433
390659
4625888

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08084-11
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval Romànic
XIII
Regular
Caldria preservar aquestes làpides del agents atmosfèrics, i dotar-les
d'algun tipus de protecció contra l'erosió del relleu.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Bisbat de Vic. C/Santa Maria, 1. (08500 Vic)

Santa Maria de Camps
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Descripció
Conjunt de làpides sepulcrals romàniques, datables en torn el segle XIII, i de les quals set se'ns presenten
amb un seguit de formes escultòriques de gran interès. Es troben localitzades davant el soler del portal de
l'església. La primera làpida que trobem a l'esquerra del portal, es troba ornamentada amb una petita creu i
una torrella separades pel mig per una banda que no arriba a tallar del tot la llosa. Els braços de la creu són
desiguals i més amples als seus extrems, i presenta un tascó a la seva base com el de les creus processionals
( al cantó oposat del portal). La torrella, de forma rectangular i amb tres merlets asimètrics, presenta igual
orientació que la creu. La decoració que mostra la següent làpida és molt més simple, una única ratlla molt
prima que s'allarga a partir del vèrtex d'un triangle isòsceles. A la mateixa llosa, i en un dels seus extrems,
s'intueix un segon triangle, però l'erosió fa que no es vegi amb claretat. A continuació trobem dues làpides
més, de les quals, la contigua al portal torna a mostrar una línia allargassada al centre, que aquest cop
divideix en dues parts la llosa. A la primera part tenim una creu molt semblant a la de la primera làpida, i a
l'altra part sorgeix la figura esquematitzada d'un personatge amb els braços enlairats en senyal d'oració.
Aquest sembla que duu una túnica com la dels preveres. L'altra làpida, de forma allargassada, té esculpida
una creu de braços desiguals, i amb un peu semicircular per base. Tot seguit hi ha una llosa llisa, sense
decoració, i a continuació n'hi ha una altra que conté un petit triangle isòsceles, el vèrtex del qual comença
en una barra molt curta. Lateralment a aquesta en tenim dues més que no presenten cap motiu decoratiu, tot
i que a sobre d'elles, però ja a certa distància i en sentit oposat al portal, n'apareix una decorada amb una
banda que, a la part superior, es bifurca en dos brancals. La darrera làpida que presenta decoració, repeteix
la figura que prega amb els braços alçats i una creu més simple que les altres, ambdós separats alhora per
una franja que recorre tot el llarg de la pedra. [AA.DD;1984: 239-255]

Història
Al soler del portal de l'església de Santa Maria de Camps, aparèixen enclavades al terra un conjunt de
làpides sepulcrals romàniques, datables en torn el segle XIII. La seva relació amb el temple és doncs
evident, i més si tenim en compte la constatació arqueològica de l'existència d'una petita església romànica,
ja documentada al segle X, que posteriorment fou gairebé enderrocada del tot per edificar-ne una de nova al
segle XVIII.
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