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Cartor'.

llibre que el lector t6 a 1es mans €s el producte de la lV Beca Viceng
Plantada, atorgada l'any2000. El Centre d'Estudis Molletans va editar aquest vuitd volum de la coneguda col lecci6 Vicenq Plantada e1
mes de maig de 2003.
I

Aquest llibre d6na forCa eines perconCixerla pega fonamental del patrimoni medieval de Mollet del VallEs: 1'esgl6sia de Sta. Maria de Callecs, no tant des
del vessant histdric com de Ia construcci6. A m6s, proporciona una sdrie de
dades que permetran resraurar I conseIVar aquest conegut edifici.
Aquesra obra es poL dlvtdtr en cinc apartats.

Una primera part on figurendades geogr)fiques i histdriques, amb fotogra
fies fetes al llarg del segle XX, una descripci6 de l'edifici, diversos plinols de la
planta i les quatre faEanes, l'explicaci6 de la tecnica constructiva original i de la
restauraci6 feta als anys 60, juntament amb 1'excavaci6 arqueoldgica i les
troballes efectuades.
La segona parL ds un exhausrtu estudi dels materrals consLrucrlus i de repaEs Ia part mds crentifica r s hr expliquen les ticniques uLilttzades. com la
microscdpia dptica de poiaritzaci6 i la difracci6 de raigs X. Es descriuen els
materials litics i es poden veure dibuixos forga explicits amb les faEanes de

l'esgl6sia i els carreuons que les formen, iuntament amb els fraSments ceremics de reparaci6, amb un quadre explicatiu dels materials de que estan
formats. Pel que fa als rnorters, s'explica l'r1s dels originals (b)sicament fets

amb cal,E) i dels de reparaci6 (amb una important quantitat de morler
pdrtland).
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Ia tercera parr fa una an)hsr de paramenrs i reulades i de I estat de conser
vaci6, que l'autor qualifica de molt bo, en general. IJestudi ha detectat, perd,
alguns problemes, com pdrdues de morter, fissures, falta de careuons, petines
icreixement de plantes superio$.

la quarta part fa una proposta de conservaci6 i de restauraci6, que consistiria en una reposici6 de carreuons (pedres), rejuntat amb morter de cale,
eliminaci6 d'agents biogenics (planres arelades a les juntes), substituci6 de les
teules trencades i recuperaci6 de la forma i ies dimensions originals de les
finestres.

la cinquena i darrera part consisteix

en la descripci6 de la documentaci6
emprada: documenracio escrita procedenr del fons documental del Servei de
Catalogaci6 i Conservaci6 de Monuments de la Diputaci6 de Barcelona, bibliografia i arxius consultats.

Istem davant d'una obra especialitzada perd que, alhora, permet als profans en la mataria (tots aquells que no s6n gedlegs) endinsar-se en Ia reahtat
fisica de Santa Maria de Callecs i, a partir d'una petita peid suficient part
geogr)fica i histdrica que fa d'introducci6, condixerl'estat de la construcci6 i
saberqud cal fer perque aquest monum€nt pugui segui sent durant almenys
uns altres mil anys, el referent histdric de Mollet delVallds.
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