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Presenten els resultats de les campanyes arqueològiques a
l’església romànica de Santa Maria del Palau
Demà, a les 19 h, se celebra la segona conferència III cicle «Desenterrant l'Empordà», que organitza el
Museu de la Mediterrània

Les intervencions arqueològiques a l’església romànica de Santa Maria del Palau protagonitzaran, demà,
a les 19 h, la segona conferència del cicle d’arqueologia «Desenterrant l’Empordà», que organitza el
Museu de la Mediterrània. Els treballs es van iniciar el 2017 i s’han desenvolupat en tres campanyes que
han servit per orientar les obres de restauració i per conèixer més a fons l’evolució arquitectònica i la
cronologia de l’edifici.
Tot i que és un espai força conegut des de fa temps i amb indicis d’una ocupació des d’època romana, és
la primera vegada que s’hi realitzen excavacions de manera professional.
Gràcies a les excavacions realitzades s’ha pogut fer un estudi de l’interior de la nau de l’església, de
l’espai de la galilea i d’un espai que es podria considerar que podria fer funcions de sagristia. Els treballs
també han posat al descobert els fonaments d’un absis semicircular, que podria ser del segle XI i que
posteriorment el substituirien per l’actual, una capçalera recta. Aquest canvi d’absis és un element
característic del romànic avançat del segle XII a la comarca.
Totes aquestes descobertes seran explicades per l’arqueòleg que ha portat a terme les intervencions a
l’església de Santa Maria del Palau, Ferran Codina, demà dimecres 15 de maig, a les 19 h, a l’auditori del
Museu de la Mediterrània.
Joia del romànic, al Montgrí
Arquitectònicament, Santa Maria del Palau és un clar exemple del romànic avançat del segle XII: volta
apuntada, portes d'arcs en degradació, finestres de doble biaix i arcs de mig punt i parament de carreus
ben escairats i allisats que formen filades ben seguides, a més de la inexistència d'absis semicirculars.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

