
L'ermita de Sta. Llúcia
Història i conservació

per Vera Hofbauerovà

Situació
ermita de Santa Llúcia, part inte-
grant del conjunt Històricoartís-
tic de Morella està situada al nord

de la ciutat, a uns 500 m de les mura-
lles. Juntament amb l'aqüeducte gòtic
constitueix un element d'identitat del Pla
de Santa Llúcia a l'extrem occidental de
la dena de la Roca.

El propi edifici limita al sud-est amb
la carretera que, passada l'ermita, uns 30
m cap al nord-est, es bifurca i porta per
un cantó a Xiva i per l'altre a la N-232.
A la banda nord-oest la façana posterior
de l'ermita comparteix, separada per un
pas estret, el secular veïnatge amb
l'aqüeducte gòtic conegut com els Arcs
de Santa Llúcia. La façana nord-est, tes-
tera, forma amb l'aqüeducte i la carrete-
ra un espai triangular obert, d'aspecte
desolat. La façana sud-oest és en l'actu-
alitat una paret mitgera, ja que té en tota
la seua extensió una casa adossada que
fa de magatzem. Originalment esta fa-
çana, situada prop del portalet de Xiva,
un arc de l'aqüeducte on comença el
camí vell de Xiva, estava lliure i servia
d'entrada.

Apr oximació històrica
L'actual ermita de Santa Llúcia, un

edifici medieval d'arquitectura civil i
religiosa que, per la capacitat del siste-
ma constructiu de crear grans espais di-
àfans, es va adaptar al llarg dels segles a
una gran diversitat d'usos, es va construir
amb la finalitat d'albergar una leprose-
ria, probablement una de les primeres al
País Valencià.

La lepra pertanyia durant mil·lennis
als mals contagiosos, càstig de Déu, sen-
se esperança de curació fins que l'any
1879 el metge noruec Hansen va desco-
brir-ne el causant, el mycobacterium
leprae. L'origen hipotètic de la malaltia
se situa segons els escrits antics i estu-
dis més recents en tres pobles de civilit-
zació ancestral: els indis, els egipcis i
els hebreus. Dels llocs originaris, al llarg
dels segles es va escampar la malaltia
pel Mediterrani utilitzant com a vies de
propagació les invasions, els èxodes, les
migracions i els moviments de merca-
ders. El metge grec Hipòcrates descriu
els símptomes de la lepra i l'anomena
mal fenici, no només perquè la malaltia
estava molt estesa a Fenícia, sinó per-

què va ser aquest poble viat-
ger un dels portadors i trans-
missors del mal. Probablement
a través dels seus contactes i
la seua presència, anterior al
primer mil·lenni, es van for-
mar els primers focus endè-
mics a l'Europa mediterrània,
inclosa la Península Ibèrica.
Aquests focus es van poder
ampliar amb les immigracions
dels hebreus en temps de la di-
àspora. Ja quasi al final de
l'Antiguitat, en els últims se-
gles de l'existència de l'Imperi
Romà i de forma no massa re-
llevant, atesa la rigorosa legis-
lació sanitària, són els esclaus
contaminats portats de l'orient
els que ajuden a implantar la
lepra, sobretot, al nord-est de
la península.

A partir de l'Edat Mitjana,
el mal de Sant Llàtzer, com es
coneixia la malaltia degut a
que aquest sant bíblic la patia i
va ser curat miraculosament
per Jesucrist, recobra propor-
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cions realment grans. S'obren tres no-
ves vies de contagi que propaguen el mal
per la península, com són: la invasió
àrab, el camí de Santiago i les creuades.
Per als estudiosos del tema avui en dia
és inqüestionable que l'extensió i la for-
mació dels focus endèmics massius a
Andalusia, Extremadura i Llevant es van
formar durant les invasions àrabs a par-
tir del segle VIII.

Els portadors de l'Islam van dur de
l'orient una cultura elevada, però també
van implantar algunes malalties infec-
cioses exòtiques, entre elles el dzudham
(lepra). El fet que a la societat d'al-
Andalus la persona afectada seguia vi-
vint integrada lliurement en la població
sana sense cap tipus d'hospitalització i
amb una actitud d'indiferència-toleràn-
cia d'aquesta fins que el caràcter defor-
mant de la facies leonina i altres símp-
tomes ho va impedir, va reforçar en gran
mesura l'arrelament del mal.

La resposta dels savis andalusos a les
nombroses malalties van ser  els estudis
i treballs de medicina, però sense con-
nexió ni aplicació directa amb el paci-
ent. Només els rics es podien permetre
el luxe de posar-se en mans del metge
per a pal·liar els patiments, oportunitat
que, d'altra banda, els malalts de l'Espa-
nya cristiana del moment no tenien.

El segon esdeveniment difusor en la
història de la lepra són les peregrinaci-
ons a Santiago de Compostela. El pas
del pelegrins, molts d'ells malalts, lepro-
sos inclosos, pel camí de Santiago apor-
tava el trasllat de bacils al nord-oest de
la península. En no obtenir els leprosos
l'esperada i miraculosa curació, cansats
per tornar a les seues terres, es queda-
ven als hospitals de pelegrins, alguns
dels quals ben prompte es van conéixer
pel nom de leproseries, que es conser-
ven sobretot a l'últim tram del camí.

La tercera via d'introducció del mal,
menys important a Espanya que les dues
anteriors, són les creuades. Els partici-
pants d'aquestes empreses bèl·lico-reli-
gioses, procedents de la península eren
originaris en gran part de Castella i
Aragó. El saldo morbós a la tornada de
terra Santa era la implantació del mal a
la terra d'origen dels creuats.

 La lepra, per la seua difusió, per l'hor-
ror que va sembrar i pel dramatisme que
l'acompanyava, va afectar profundament
la vida de l'Edat Mitjana. Entre els do-
cuments concrets relacionats amb el mal
destaquen les leproseries, que són els
monuments arquitectònics específics del
trist esdeveniment social. Les leprose-
ries, que també se'n deien malateries,
cases de mesells, llebroseries (en caste-
llà gaferías, ladrerías) i, a partir del s.
XV, en general lazarets, eren instituci-
ons dotades dels espais necessaris: sa-
les, la capella adossada, integrada o a
les rodalies, però indissolublement uni-
da a la sala, la cuina, les comunes, etc.

S'edificaven prop de fonts d'aigua, de
la mateixa manera que un hospital ge-
neral o una infermeria de monestir de
l'època, però a la banda extramurs, en
un lloc apartat i ben airejat. Es funda-
ven per a mitigar els sofriments, tant fí-
sics com psíquics dels pacients, gene-
ralment de les capes socials privilegia-
des.

 El malalts pobres havien de reclou-
re's i aïllar-se en una casa de leprós, una
construcció precària lluny de la pobla-
ció sense cap atenció i dedicar-se a la
mendicitat. Probablement la situació
dels leprosos a València, zona molt en-
dèmica, era excepcional. Ací, en un hos-
pital fundat després de la conquista cris-
tiana es replegaven els leprosos de totes
les classes socials, edats i sexe. Les nor-
mes que regien en aquest lloc eren

menys rígides, ja que els mesells podi-
en comunicar-se amb els sans, cosa ab-
solutament prohibida en altres territo-
ris. Potser també fóra el cas de la lepro-
seria de Morella.

Durant tota l'edat Mitjana el compte
del mal de Sant Llàtzer pertanyia per
norma i llei a la jurisdicció de l'Esglé-
sia. Eren els religiosos i els cavallers de
les ordes hospitalàries, i no els metges,
els que s'ocupaven, amb mitjans terapèu-
tics molt limitats, de tenir cura dels ma-
lalts. Però, per altra banda, també va ser
l'església la que durant segles va dictar i
executar, quan una persona mostrava els
símptomes, o se sospitava infectada de
lepra, la macabra e irrefutable cerimò-
nia de la separatio leprosorum. Amb
ella, el desgraciat quedava exclòs per
sempre de qualsevol contacte amb la
resta dels vius amb les paraules sic
mortum mundo. El relleu de l'església
pels metges, que va portar l'interés i l'es-
tudi de la malaltia, va coincidir amb el
començament de l'edat Moderna. Durant
el regnat dels Reis Catòlics es van cre-
ar, l'any 1477, els Protomédicos del Tri-
bunal Supremo, als quals se'ls va con-
cedir la jurisdicció sobre el reconeixe-
ment de leprosos, que es va estendre a
partir del 1499 a tots els territoris d'His-
panoamèrica.

L'hospital de Santa Margarida, o casa
dels mesells, construïda extramurs de
Barcelona al segle IX, es considera la
primera leproseria de la península. D'ella
ha sobreviscut la capella romànica del
segle XII. A partir del segle XII es van
seguir les fundacions de nombrosos hos-
pitals de pelegrins - leproseries, sobre-
tot a les zones més endèmiques com a
l'entorn del camí de Santiago. Algunes
es van posar a Castella i Extremadura.
Diu un personatge de l'època, segura-
ment exagerant, que "... no havia un
pueblo o aldea en España cristiana que
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no tenia una leproseria..." Les fundaci-
ons es multipliquen als segles XIII i XIV
al mateix temps que la conquista cristi-
ana avança en el territori d'al-Andalus.

Gràcies als estudis i la dedicació ci-
entífica a partir del segle XIX es va ar-
ribar gairebé a eradicar el bacilus leprae
a Europa. A Espanya actualment només
existeix un sanatori per a l'atenció de
malalts, a Fontilles, província d'Alacant.

Evolució constructiva
de l'edifici

Els antecedents de la història docu-
mentada de la llebroseria de Morella es
poden situar als anys setanta del segle
XIII, època de l'establiment dels fran-
ciscans a la Vila. Se sap que en aquella
època als malalts de lepra de la pobla-
ció se'ls obligava a abandonar la casa i a
viure apartats, en condicions infrahuma-
nes, a la cova dels cagots, a la Dena de
Font d'en Torres. En aquell solitari pa-
ratge, on després de segles es respira l'ai-
re dens, carregat de patiment, els pobres
infectats només podien somniar en la cu-
ració, igual que els pacients somniadors
dels antics asclepis grecs, llocs precur-
sors dels hospitals. Però, en despertar,
vivien l'horror de no tenir cap sacerdot
que els proporcionara el remei de l'alleu-
jament, ni veien el temple que els
ajudara a suportar el mal espiritualment.

Als franciscans, fidels i dedicats a la
caritat cristiana, estan unides tres dates
relacionades directament amb la cons-
trucció de la leproseria i amb la promo-
ció i fundació de la confraria de Sant
Llàtzer, institució que atenia els afectats
del mal: el 1280 es van reunir al claus-
tre del convent de Sant Francesc els
membres d'una societat dedicada a por-
tar el menjar a la cova dels cagots.

En esta data es va fundar la Confra-
ria. Segueix l'any 1286, quan es va triar
el Pla de Sta. Llúcia per a posar la casa-
hospital. Per fi, l'any 1291, es van apro-
var oficialment els estatuts de la confra-
ria, formada per 120 membres, tant per-
sones eclesiàstiques com altres de les
principals famílies de Morella. És esta
data la més important des del punt de
vista de l'evolució constructiva de l'edi-
fici. Això queda reflectit en les consti-
tucions que comencen de la manera se-
güent:

"Anno Domini nostri J. C. M CC
nonagesimo primo. Lo jorn del Bena-
venturat Monseñor San Llaser, en la
seua esglesia ffon ordenats per los
cofrares los cappitols és ordenacions
seguents. A honor de Deu és de madona

Santa Maria é del Benaventurat
Monseñor San Laser és de Santa Maria
Madalena és de Santa Marta és de San-
ta Lusia," etc.1

De quina manera es componien els
espais construïts originals i com s'orga-
nitzava l'entorn del monument relacio-
nat per la conjunció d'aspectes històrics,
formals i sentimentals i per l'atenció vi-
sual amb ell?

Ja s'ha dit anteriorment que les lepro-
series, com els hospitals generals i les
infermeries dels convents, eren uns com-
plexos arquitectònics més amplis, cre-
ats per vàries dependències i zones lliu-
res, unides per l'afinitat comuna d'aten-
dre els malalts. S'estenien i organitza-
ven al voltant d'un edifici principal, al
llarg de molts segles de l'Edat Mitjana,
de tipologia de open ward (sala oberta)
i destinat al repòs i atenció de curar.
Aquest tipus d'edifici, possiblement amb
un oratori integrat i destinat original-
ment a esta finalitat, és l'únic testimoni
construït del complex de la leproseria
de Morella.

A través d'estudis i anàlisis compara-
tives d'escrits de l'època, aparells, ma-
terials i detalls constructius i sondatges
arqueològics d'esta arquitectura medie-
val, actualment d'aspecte heterogeni, es
va arribar a formar una hipòtesi de qua-
tre fases bàsiques de la seua evolució
constructiva. Les fases estan determina-
des i condicionades per l'adaptació de
l'immoble a nous usos i per l'estat de
conservació en cada moment, i a més
d'ajudar a entendre l'edifici, són fona-
mentals a l'hora de consolidar i restau-
rar l'ermita. S'ha posat també atenció a
la investigació de la transformació de
l'entorn del monument.

Primera fase
L'edifici construït al final dels anys

vuitanta del segle XIII destinat a ser l'es-
tància central de la leproseria es consi-
dera la primera fase constructiva. Els
franciscans, principals ideòlegs d'esta
institució social, van concebre la seua
arquitectura en una tipologia d'ús gene-
ralitzat, tant en les obres religioses com
civils, difosa a partir del segle XII per la
meitat nord i nord-est de la península, i
estesa amb la conquista cristiana per tot
el País Valencià.

El model arquitectònic que destaca
per una claredat i facilitat constructiva,
consisteix en una nau lliure formada per
una estructura d'arcs diafragma transver-
sals, elements portants inherents al sis-
tema, de vegades reforçats per contra-
forts adjacents. Té la coberta a dos ves-
sants. Un testimoni interessant que su-
bratlla l'especial rellevància de la men-
cionada solució constructiva mil·lenària
és el primer edifici, construït l'any 1901,
del complex del sanatori de Fontilles
(Alacant), avui l'última leproseria d'Es-
panya.

La sala de Morella, orientada al nord-
est, de planta rectangular lleugerament
irregular, de 30,20 m x 9,30 m a l'interi-
or, estava dividida al principi per quatre
arcs diafragma apuntats en cinc crugi-
es. Els arcs, de carreu sense motllures i
de mamposteria, arranquen pràcticament
del nivell de terra. El seu atrevit traçat
de quasi 8,30 m de llum i 7,50 m de flet-
xa queda subratllat pel poc gruix del
volum de 0,60 m. El primer arc des del
sud-oest es va eliminar més tard. En sa-
bem de la seua existència per unes do-
velles col·locades a la base del mur di-
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cia adossada exteriorment, potser la ca-
pella de la qual parlen alguns documents
relacionats amb el monument.

  Segons la tradició, ja a la Cova dels
Cagots hi havia una campana que avi-
sava la presència perillosa dels leprosos
o n'anunciava la mort. Esta campana es
va posar després al campanar de paret,
ara incrustat a la paret mitgera. Segura-
ment, al llarg de la seua llarga història,
aquest element constructiu dèbil i expo-
sat va sofrir vàries reparacions, possi-
blement l'última quan es va posar al con-
trari la pedra polleguera, suport de l'eix
horitzontal de la campana, encara que
el seu lloc és original; així ho demostra
la base-reforç, feta de carreu, un altre
detall ben visible des de la vivenda de
l'ermità.

Una de les preguntes que se susciten
és: com s'il·luminava l'espai interior?

A la part superior dels murs sud-oest
i nord-est hi ha unes aspilleres gairebé
centrades a l'eix vertical, fetes de car-
reu. Són els últims vestigis de l'entrada
de llum natural a la sala. Probablement
altres, de les mateixes característiques
estaven posades al parament sud-est, a
les crugies delimitades pels arcs diafrag-
ma, de forma anàloga a les de la capella
de Salvassòria. El parament nord-oest
no té cap senyal de finestres. El motiu
pot ser l'exposició als forts vents. Cal
tenir present que, segons els documents,

visori i els senyals d'unió vertical en el
parament nord-oest.

L'espai quedava travat i delimitat
transversalment pels murs nord-est i sud-
oest, ambdós encara ara amb detalls
constructius originals i longitudinalment
pels murs nord-oest i sud-est. L'últim va
ser enderrocat parcialment en una fase
posterior. La fàbrica de maçoneria en-
caixonada reforçada als cantons amb
obra de carreu, té aproximadament 0,85
m de gruix, amb algunes variacions: la
mida presa en la part alta del mur nord-
oest es de 0,85 m, mentre que en un fo-
rat del mateix parament, en l'espai pos-
terior de la capella 3 s'observa una pro-
funditat de 1,00 m, i això sense arribar a
l'altre extrem del mur.

El parament sud-oest, actualment pa-
ret mitgera, va ser al principi i durant
segles la façana principal de la nau. Lleu-
gerament descentrada de l'eix vertical
cap a la dreta està la porta d'entrada
d'1,60 m d'amplada; tant els muntants
com les grans dovelles de l'arc apuntat
rebaixat d'1,10 m de fletxa, són de car-
reu. Hi ha una altra porta a la dreta de la
d'entrada, de la mateixa morfologia es-
tructural, però de dimensions més redu-
ïdes, completament tapiada i coberta pel
revocat. S'observen uns detalls construc-
tius interessants relacionats amb les dues
portes: les dovelles de la zona de ronyó
de l'arc gran recolzen a l'extradós de les
dovelles de l'arc menut. També pareix
que el muntant esquerre de la porta gran
sigue comuna amb la dreta de la porta
menuda (actualment esta zona està ocul-
ta parcialment per una escala). Es tracta
estructuralment d'una espècie de porta
siamesa. La similitud de la fàbrica, la
mateixa talla de la pedra amb trinxant i
els tascons d'anivellar creen un aspecte
unificador i de contemporaneïtat als dos
accessos. La porta de dimensions redu-
ïdes podria ser l'accés a una dependèn-

Polleguera de la campana en l'espadanya original

Aspillera a la façana sud-oest



la nau i el contrafort: la primera filera
dels dos paraments està treballada de la
mateixa forma en carreu i posada al
mateix nivell sobre la roca retallada.
L'horitzontalitat dels murs s'aconsegueix
amb uns tascons de reble pareguts en les
dos parets.

La coberta original a dues aigües, en-
cara que renovada en vàries ocasions,
podia haver segut molt pareguda a l'ac-
tual. Es compon de teules corbes grans,
posades directament sobre el sostre es-
tructural de fusta consistent en una so-
lera de taules sense decoració, sobre una
trama de grans bigues de secció rectan-
gular que descansen en mènsules treba-
llades i empotrades a l'extradós dels arcs
i murs transversals.

L'edifici hauria mantingut la funció
de leproseria aproximadament només
fins passada la meitat del segle XIV,
temps en què va desaparéixer el temible
mal de Morella. A partir d'ací, segura-
ment després d'una purificació, feia d'er-
mita, nom que es dóna a les esglésies
rurals i, en alguna ocasió, va fer d'hos-
pital. En documents dels segles XIV-XV,
ix amb el nom de Sant Llàtzer i Santa
Llúcia, per anar quedant cada vegada
més només amb el nom de Santa Llúcia.

Segona fase
La segona fase constructiva queda

marcada per l'any 1598, que es va adju-
dicar l'edifici als Agustins instal·lats re-
centment a la vila per fundar un con-
vent. Segons el plet documentat que van
mantenir els Agustins amb el vicari de
Sant Miquel per la devolució dels orna-
ments i objectes del culte de l'ermita re-
tirats amb anterioritat a l'arribada dels
frares, es pot deduir que devia estar
estructuralment en bon estat de conser-
vació.

És en els anys de la presència dels
religiosos quan es pot datar l'eliminació
del primer arc diafragma des del sud-
oest i la substitució pel mur de divisió
de 0,70 m de gruix, construït en maço-
neria ordinària. Esta intervenció, en la
qual es va independitzar la primera cru-
gia de la resta de l'espai i que posen de
manifest uns detalls citats en l'apartat
anterior, està justificada per la doble fun-
ció que havia de fer la nau convertida,
encara que per poc temps, en convent:
allotjar la petita comunitat i servir de
culte. L'espai de la primera crugia, divi-
dida horitzontalment en dos nivells es
devia usar com allotjament. Les restants

la construcció del tros de l'aqüeducte
adjunt és posterior a la leproseria.

Les empentes transversals dels arcs
diafragma i murs de l'estructura portant
són contrarestats per quatre (en un prin-
cipi probablement cinc) contraforts,
d'uns 2,00 m de llarg i 1,20 m d'ampla-
da, situats al parament sud-est, constru-
ïts en mamposteria i reforçats amb obra
de carreus llaurats. Pot ser que de bon
principi no estava prevista la seua edifi-
cació, tal com es dedueix de la unió, ti-
pus adossada i travada en algun punt,
amb el mur existent, però les bades, in-
dicadores del desplom, aparegudes se-
gurament en acabar la construcció, van
aconsellar-ne la col·locació. La suposi-
ció de situar l'obra dels contraforts al
mateix temps que la nau o en un termini
curt posterior està refrendada per un
detall del sondatge arqueològic fet a la
zona de contacte del cantó esquerre de

Notes sobre la purificació de l'ermita després de la pesta. (A.H.E.M. Llibre de visites pastorals)



quatre crugies, comunicades amb la pri-
mera per una porta a la planta baixa i
una finestra al nivell superior, confor-
maria l'església.

En la superfície dels trams nord-oest,
nord-est i al mur de divisió del costat de
l'església s'aprecien restes de revocat de
falsos carreus, decoració molt estesa al
llarg del segle XVI. Es tracta d'una cre-
ació il·lusòria, unificadora de l'espai de
l'església, absent a la primera crugia sud-
oest i que, feta sobre el mur gòtic, trans-
corre per davall de l'estructura de reforç
descrita més endavant. Els detalls citats
justifiquen la adjudicació d'aquesta ac-
tuació ornamental als religiosos Agus-
tins.

Tercera fase
Observant l'espai interior de l'ermita

s'evidencia que l'esquelet portant gòtic
ha estat reforçat; la classe de fàbrica de
paredat i les solucions de detall apunten
a l'època barroca.

És a la segona meitat del XVII on se
situa la tercera fase constructiva i el seu
generador, l'epidèmia de pesta de l'any
1649. Per afirmar això comptem, des del
punt de vista històrico-constructiu, amb
dues anotacions importants del llibre de
visites pastorals de Morella:

Anotació de l'any 1658: "Heremito-
rium Sti. Lazari et Stæ. Luciæ. Visitavit
dictum heremitorium et invenit que per
quant en lo temps de la peste quey hague
en la pnt Vila en lo any 1649 feren hos-
pital de empestats en dita Iglesia,
despres purificantla aquella se posa foch
y se cremaren los altars y taulades y
demes coses de dita hermita de manera
que no ha quedat cosa alguna ara tor-
nen a redificar aquella."2

Anotació de l'any 1664: Visitó dicho
eremitorio y lo encontro bien... ya esta
acabado de reedificar...3

A conseqüència de les mesures dràs-
tiques, però que en el seu moment va
ser  l'única  forma segura d'esborrar les
possibles restes de contagi, es va ressen-
tir l'esvelta estructura dels arcs diafrag-
ma. L'empremta, és a dir, una patologia
que va deixar el foc en les pedres calcà-
ries, és ben visible des de l'espai poste-
rior a l'arc tres: el color rogenc i les su-
perfícies dels carreus despreses per cau-
sa de la forta calor. La reedificació, que
es pot interpretar com obres per assegu-

3ª fase!!!!!!!!!!
Arc diafragma gòtic tapiat en l'espai posterior del tram 4



rar l'estabilitat de l'edifici, va durar en-
tre deu i quinze anys. Al llarg del mur
nord-oest, sense contraforts, es va im-
posar un altre mur-trava de 0.80 m de
gruix, fins al nivell de la coberta, fet de
pedra i morter i amb uns buits a les zo-
nes inferiors entre els arcs. La part dels
arcs entre el mur-trava i el parament
nord-oest es va massissar deixant una
petita obertura de pas a la part baixa, i
es va revestir també amb paredat ordi-
nari. Així aquesta part dels arcs es va
convertir en contraforts interiors. En el
mur sud-est, que ja tenia contraforts, es
va anteposar un mur-trava de caracte-
rístiques similars al de l'altre costat, di-
rectament a mur de tanca, i va quedar
englobada part dels arcs diafragma en
el volum de la nova fàbrica.

La imposició de murs-trava, a més de
consolidar estructuralment l'edifici, va
portar una transformació de les propor-
cions internes: es va reduir l'amplada de
la nau i, a raó del pas adjacent al para-
ment nord-oest es va descentrar l'eix lon-
gitudinal de la nau. La variació de l'as-
pecte visual queda subratllada per tres
capelles als espais entre els contraforts
nous del costat de l'evangeli i per la sa-
gristia i la capella dos contigües al pa-
rament sud-est. Les dues últimes depen-
dències pertanyen ja a una sèrie d'afegi-
tons que produeixen un canvi a l'interi-
or i una modificació de l'aspecte volu-
mètric de l'exterior de l'ermita: s'oculta
la clara tectònica, el ritme de contraforts
i murs de la façana original.

La sagristia està entre els contraforts
tres i quatre, on recolza la volta de canó
d'arc rebaixat, construïda amb pedra sen-
siblement plana posada de cantell. Als
contraforts s'anteposa el mur de paredat
de tanca, actual quart tram de la façana
sud-oest. A la vista de l'execució de les
juntes i la col·locació dels carreus, po-
dria tractar-se de material reciclat. A la
part superior del mur hi ha una espitlle-
ra de tipus militar que, segons l'aparell,
és contemporània a l'edificació del pa-
rament.

Una altra finestra incrustada sense
compte al centre del parament pertany a
un adobament posterior. Eliminant el
mur gòtic de la part de la nau i construint
el mur de paredat ordinari adjacent al
contrafort dos i la testa del nou mur sud-
est es va crear l'espai bàsic de la capella
dos, il·luminada de bon principi a tra-
vés d'una finestra oberta al gruix del
contrafort dos. Segons l'obra del pare-
dat i la trava puntual amb la sagristia
veïna, és possible que la capella sigue

de fabricació posterior. No es pot obli-
dar el llarg període, uns quinze anys, que
van durar les obres. També l'estudi
històricoartístic dels esgrafiats i les gui-
xeries actualment existents apunten al
barroc del XVII, cosa que situa la cape-
lla en els treballs realitzats en la reedifi-
cació.

En la tercera fase, ja descrita, es va
fer probablement l'accés directe a l'er-
mita encara que amb un aspecte formal
diferent del d'ara. També es va afegir un
porxe, de sostre de fusta i teula corba,
sostingut per pilars de canteria que fa la
funció afegida de trava transversal de la
façana sud-est.

Torna a sorgir la pregunta: com s'il·-
luminava l'ermita al XVII? A la part
superior del parament sud-est dels trams
u, dos i tres hi ha altres tantes finestres.
Com no existia capella entre els contra-
forts u i dos, i pel fet que el mur gòtic
estara parcial o totalment enrunat, la
llum podia entrar per la finestra corres-
ponent directament.

En el tram u, a causa de la situació
del porxe, es va organitzar una lluerna.
Els seus vestigis, o els d'un de semblant,
ateses les reparacions de la coberta re-
lativament freqüents, es veuen des del
cor de la nau i a la coberta. Un element
construït de la mateixa manera podia
servir d'entrada de llum a la part superi-
or del tram tercer.

La coberta que es va posar en la ree-
dificació, a rel del gran foc, era segura-
ment materialment tota nova, però
conceptualment els permòdols, les bi-
gues, la solera i la disposició eren molt
similars a la preexistent -i a l'actual- ja
que es tracta d'un tipus de teulada d'ús
continuat a través dels segles.



El Pla de Sta. Llúcia era des del punt
de vista militar un lloc estratègic: els
enemics situats en aquell paratge domi-
naven i controlaven, encara que només
visualment, el relativament dèbil flanc
nord de Morella. Aquest és el motiu pel
qual l'ermita, en temps de guerra, era
utilitzada per l'exèrcit. En la guerra de
Successió, l'any 1710, es menciona el
seu destí com a cos de guàrdia.

Per trobar-se  en el centre del teatre
de la guerra i per haver rebut probable-
ment les pedrades de l'explosió del pol-
vorí del castell en l'any 1709, no és d'es-
tranyar que l'anotació de la visita de l'any
1717 digue: "... visito dicha ermita y
hallo estar derruida por guerra..."4. Es
pot suposar que es tractava, sobretot, de
danys a la coberta, que van ser reparats
en poc temps, perquè en les visites pos-
teriors es diu lacònicament: "...el
eremitorio esta bien...".5

En l'aqüeducte veí, fet malbé tant pel
pas del temps com per la guerra, és on
es va centrar al segle XVIII una gran
activitat constructivo-reparatòria. Quan
es va reforçar el lloc de canvi de direc-
ció del traçat dels Arcs, va quedar en-
globada en el volum del paredat la can-
tonada dreta del parament nord-est de
l'ermita.

Fase quarta
"Su bella arquitectura moderna".

Així especifica l'aspecte neoclàssic de
l'espai renovat J. Segura Barreda al lli-
bre Morella y sus aldeas, publicat l'any
1868. Aquestes obres, que constitueixen
la quarta fase constructiva, dirigides a
l'ornamentació i modernització de l'in-
terior de l'ermita, estan ben documenta-
des en uns papers de comptes de la Con-
fraria de S. Llàtzer des de l'any 1816 al

1822 on hi ha anotades partides de ma-
terials, fusta, transports etc. i jornals a
Joan Traver, el mateix mestre d'obres
que va renovar l'església de Sant Joan
de Morella.

La trama bàsica de la decoració, feta
de rajoles i guix, està composta per tres
parells de dobles pilastres d'orde dòric,
anteposades als murs-trava barrocs i co-
ronades per un ample entaulament, que
per la seua potència plàstica subratlla la
profunditat de la nau. Seguint l'ample
de les pilastres, a la part superior de l'en-
taulament, arranquen els arcs transver-
sals de la nau que tenen forma aproxi-
madament parabòlica degut a l'irregu-
lar acoblament, amb aparell de rajola,
als arcs gòtics apuntats.

Les pilastres i els arcs, en oposició a
l'entaulament, accentuen tant la vertica-
litat de la nau com la divisió en quatre
trams. El volum decorat es tanca amb
voltes amb rajoles, elements d'equilibri
de l'espai renovat. La forma de les vol-
tes en les crugies u a tres s'aproxima a la
d'una volta vaïda; en el tram quatre és
de canó seguit.

En la fase neoclàssica es van decorar
també les tres capelles del costat de
l'evangeli i la capella de nova planta del
costat de l'epístola. Totes tenien altars
d'obra de guixeria i estaven dedicades,
començant per la capella d'enfront de la
porta d'entrada, també remodelada al

gust neoclàssic, a S. Joaquim, S. Julià,
Sta. Llúcia, SS. Crist jacent i a S. Eloi.
Actualment només queden altars a les
capelles de S. Joaquim i de S. Julià.

La il·luminació natural era l'actual,
bastant parca, ja que segons indiquen les
obertures, la llum entrava per la lluerna,
a la primera crugia, i probablement per
una finestra, parcialment tapiada del
parament sud-est de la capella u.

Els únics espais nous construïts són:
la capella u, creada tancant a l'exterior
amb paredat bast el volum delimitat pels
contraforts u i dos i el cor elevat a la
crugia d'entrada.

Ja en els anys trenta del segle XX, a
la Guerra Civil, l'ermita va experimen-
tar un altre canvi d'ús temporal: s'hi va
instal·lar un magatzem de carbó i un ta-
ller de reparació de maquinària. A aques-
tes activitats van unides intervencions
de reparació que es poden qualificar de
destructives, consistents en un enderroc
parcial del mur de la façana nord-est per
a fer una entrada de camions, una fines-
tra nova a la capella u, convertida en
taller i l'excavació de dos fossats, adja-
cents a l'entrada original, per a poder
reparar  els cotxes. Després de la guerra
es va tapar l'entrada dels cotxes i es van
reomplir els fossats, però l'ermita, en-
cara que tornava estar dedicada altra ve-
gada al culte, va seguir la seua lenta de-
cadència.

Arrendament de l'hort de Sta. Llúcia, 1422 (A.H.E.M.  Nota Joan Guerau)

Vista general dels anys 40 (Biblioteca Nacional, Madrid)



Estat de conservació
Sense ànim de dramatitzar es pot

constatar que l'estat de conservació ac-
tual de Sta. Llúcia, monument de valor
arquitectònic, històric, testimonial i sen-
timental, especialment per als morellans,
és de gran deteriorament. L'any 1984 es
va redactar un informe per a la Genera-
litat Valenciana sobre el deficient estat
de les teulades, que ja va impedir en
aquelles dates la celebració del culte.
Des d'aquell moment la decadència glo-
bal continua, però resisteix a convertir-
se en runes pel fet d'estar construïda amb
tècniques i materials tradicionals.

El projecte de renovació de les cober-
tes i la neteja del drenatge porta a l'estu-
di conjunt dels danys que afecten l'edi-
fici. S'ha investigat també la modifica-
ció de l'entorn, del qual no es pot sos-
traure el monument, ja que això en de-
termina, en certa mesura, els danys. El
resultat és l'establiment d'un conjunt de
lesions i causes, una bipolaritat insepa-
rable, que es descriuen a continuació i
van resumides al quadre final.

Modificació de l'entorn
La leproseria, situada a uns 500 pas-

sos de la vila en la proximitat del camí
ancestral de Morella a l'Aragó, va ser
en el moment de la construcció l'única
edificació del Pla de Santa Llúcia. De la
via de comunicació l'aïllava una tanca
alta. Pot ser que el mur baixet que s'ob-
serva al dibuix "Acción de Sta. Lucía..."
(pàg.9)6, sigue encara del parament de
separació i exclusió del món circumdant,
un element constructiu imprescindible
en totes les leproseries.

El camí que hem dit, segons el que
queda del traçat, era estret; es bifurcava
al Pla de Sta. Llúcia, uns 50 m abans de

passar per la leproseria. A partir d'ací
un eixia camí cap a Xiva. En paràgrafs
anteriors s'ha parlat  de la condició
d'existència d'aigua a les rodalies de les
leproseries; en aquest cas es trobava a
uns 800 m de distància, camí de Xiva,
al Povet de St. Llàtzer i Sta. Llúcia.
Actualment existeix el povet, però amb
molt poca aigua, perquè es va tallar el
nivell freàtic de l'aqüífer amb la carre-
tera de Xiva l'any 1928.

A mitjan segle XIV la leproseria va
perdre la seua funció. L'època coincideix
amb la construcció documentada del
tram de l'aqüeducte denominat Arcs de
Sta. Llúcia, situat tangencialment a l'er-
mita. Des d'aquesta data els camins pas-
sen per davall dels arcs: el de Xiva pel
portalet de Xiva i el de l'Aragó per un
altre arc a uns 80 m en direcció al nord.

A partir de la segona meitat del segle
XIX és quan l'entorn de l'ermita i de
l'aqüeducte experimenten les modifica-
cions més modernes. "Después se

Vista general actual

añadió la casa herrería, y se destruyó
el pórtico, para trazar la carretera" es-
criu J. Segura Barreda, testimoni ocular
dels canvis, al llibre Morella y sus
aldeas. Això va significar la realització
d'un nou recorregut, l'actual, ja que era
impossible atesa la dificultat del terreny,
l'ampliació i adequació del camí origi-
nal a l'ample del pas del carros.

També es va enderrocar el porxe bar-
roc, segons llegim en la cita anterior, i
se'n va fer un de nou que va durar fins
als vuitantes d'aquest segle. Les obres
de la carretera van comportar l'elimina-
ció de les restes del mur de separació.
Entre l'ermita i la ferreria, que està al
costat del portalet i la font, es va
construir l'any 1872 l'hostal de Royo
(actual magatzem) que va tapar la secu-
lar façana d'entrada a l'ermita.

Entrat el segle XX i amb el trànsit
rodat dels cotxes es va reformar i eixam-
plar la carretera cap a l'Aragó. En un
acord de l'Ajuntament de l'any 1923 s'es-
pecifica la construcció del mur de con-
tenció de pedra treballada. Amb el ter-
raplenat de la carretera i el mur de con-
tenció es va tallar la unió i comunicació
directa entre el camí original i el camí
de Xiva i, per extensió, la dels llavadors
vells del Pla amb la font.

Les últimes modificacions de l'entorn
es van realitzar als anys setanta i el 1999
i són respectivament les construccions
d'unes granges a les proximitats sud-est
i nord-est, que tergiversen les vistes del
monument i l'eixample de la carretera,
que ara arriba molt prop de l'ermita.

Quin ús tenia l'espai adjacent a la fa-
çana nord-est, actualment aparcament
ocasional?

"Attenent que ell tingues lo ort apres
la sglesia de Santa Lucia..."



Cuentas de la Cofadria de Sn. Lazaro qe. comprehenden
todo lo cobrado, y gastado en el año 1815, i hasta 20 de
Marso de 1816 en el que paro la obra de la iglesia por falta
de efectos

DATA

Corte de madera

Ittm. Por los drechos de zelador i Albañil, qe. fueron al
pinar a escojer, i marcar los 18 pinos qe. se cortaron para
la obra de Sn. Lazaro pague: 1 £ 14 & 8

Ittm. Pague a Domindo Sentelles Çerrador, por esquadrar
la madera á saber: dos filas de 33 palmos, seis de 25, tres
de a 20, dos traltos grandes de á 18 ps. para tablones, i
diez i seis para tablas, polainas, quadrones por todo: 11 £
15 & 3

Itt. Pague á Franco. Sabater del Mas del Pou, por conducir
de el pinar á la Hermita toda la dha madera 50 £ 1 & 6
segun se ajusto, á saber: las 8 piessas mayores á 3 £&
por cada una; 4 á 2 £& por cada una; i todas las demas á
razon de quatro pesetas, que por total importa las dichas:
50 £ 1& 6

Ittm. pague á Domingo Sentelles cerrador, por cerrar 16
dosenas de tablas, polaynas, i quadrones, 17 £ &, por 12
tablones = 3 £ 12 &, por 9 filas = 2 £ 14 & i por una piesa
de 32 ps. para la baranda de el coro que por total importa
la suma de 23 £ 14 &

Itt. El alges de Zurita qe. se compro para concluir las bovedas
i cornisas, costo á dos pesetas en plata el cais, y á seis y
media de porte: Pague al Algesero por 25 h 8 b: 13 £ 13
& 3

Itt. Pague á Juan Adell del Mas de Roger, por el porte de 8
h 8 b: 14 £ 17& 7

Ittm. Pague á Thomas Adell por el porte de 2 h 4 b:  4 £ 1
& 5

Itt. Pague á Manl. Domenech de la caseta de Piquer por el
porte de 14 h 8b: 25 £ 6 & 9

Itt. Por quatro capasos de esparto para dar menobra pague:
£ 16 &

Ittm. Por la cuerda de esparto qe. se gasto en los andamios:
£ 16 &

Obra de texeria

Itt. Pague a Franco. Querol texero por 300 texas, y 100
aguilones para el texado de la Iglesia: 7 £ 7 & 6

Itt. Pague a Josef Segura de la Mola por el porte 3 £ 1 & 4
Itt. Por 100 quadrones de á sueldo para pavimentar el piso

de la sacristia, i reparar el de la Iglesia pague al dho
texero: 5 £ &

Ittm. Por el porte de dhos quadrones pague al del Mas de
Noguer quatro dineros pr. cada uno: 1 £ 10 & 3

Ittm. Pasqual Gisbert presto 400 ladrillos para concluir las
bovedas, los qe. se le bolvieron: y pague a el dho Franco.
Querol a razon de 12 res. von. por 100:  4 £ 10& 4

Ittm. Pague por su porte un duro: 1 £ 6 & 7
Ittm. Por 29 docenas de clavos, qe. se emplearon en formar

las cindrias para las bovedas, i clavar el piso del coro
pague: 2 £ &

Ittm. Por 13 h 5 b de alges de alges de Luco qe. se compro
para poder concluir la parte de obra, que estava empesada
= 15 £ 9 & 11 á saber: 6 h 6 b  á 17 res. vellon = 2 h á 18

=2 h 5 b á 17 i medio, i 2 h 6 b á 16 res., qe. son por
total: 15 £ 9 & 11. Jornales de Maestros Albañiles á
Medio duro y los Peones á 6 reales vellon

Ittm. Pague a Miguel Traver por = 42 i medio: 28 £ 4 & 6
Itt. A Juan Traver por otros = 42, i medio: 28 £ 4 & 6
Itt. A Valero peon pr. 42 jorns. i medio: 17 £ & 9
Ittm. A Andres Adell peon por = 43, i medio: 17 £ 8 &

Gastos de Carpinteria

Ittm. Pague a Fermin Gasulla por hazer un posal para
subir agua a los andamios: £ 16 &

Ittm. Por las echuras de la puerta de la sacristia: 4 £ 8 &
Ittm. Por tres quadrones, qe. suplio para el marco: 1 £ &

Las tablas se le dieron de las del santo
Ittm. Por frontisas, ceraja, resorte, i clavos: 4 £ 14 &
Ittm. Por 8 jornales qe. empleo el dicho Fermin en traba-

jar la madera para el coro: 5 £ 6 & 3
Ittm. Pague á Lorenzo Gasulla por nueve jornales i me-

dio que trabajo en la madera para el coro, i su baranda,
i clavar el piso: 6 £ 6 & 3

Ittm. Por tres, qe. empleo en lo mismo el Hijo dels dho
Lorenzo: 1 £ 16 &

Ittm. Pague al mismo por tornear = 30 balaustres para la
baranda del coro: 3 £ &

Ittm. Por echuras de la segunda puerta de el Presbiterio,
frontisas, clavos, i quadrones pa. el marco: 8 £ &

Abanza el administrador  49 £ 4 & 10. Cuyas cuentas son
ciertas, i legales tanto por lo que pertenese al cargo como
a la data = deviendo recobrarse el Admor., de los primeros
efectos qe. se cobraren, las 59 £ 4 6 10 qe. resultan á su
favor; por haverlas tomado á prestamo, para dexar la obra
de la Iglesia en estado de poder quitar los andamios, á fin
de qe. en lo sucesivo se puedan celebrar en ella todas las
sagradas funciones de estilo. Y por ser verdad lo firmo en
Morella y Mayo a 30 de 1816. Mn. Joaquin Simbor Pbro.

CUENTAS DEL AÑO 1822

Data

Pmo. A Juan Traver, por 8 jornales, qe. empeso a trabajar
la Capilla de las Santas = 4 duros: 5 £ 6 & 2

Itt. Al mismo por = 14 jorns. qe. trabajo el mes de Setie. 7
duros:  9 £ 5 & 11

Itt. Por ladrillos compra y porte: £ 19 & 11
Itt. Por 21 por 21 jornales qe. trabajo el dho Juan en la

capilla desde Setie. hasta ultimo de Noviembre le pa-
gue diez duros, i medio qe. son = 14 £ &

Ittm. Por onse digo 11 h de alges, qe. se compraron a razon
de 14 res. von. por cais: 10 £ 3 & 9

Itt. Por 18 jornales que trabajo el dho Juan en Deziembre
y Enero, hasta concluir la capilla le pague nueve duros:
12 £ &

1823

Este año no pudo cobrarse mas ni se continuo la obra por
las circunstancias del tiempo.

A.H.E.M.  (Arxiu Històric Eclesiàstic de Morella). Caixa de la Confraria de S.

Llàtzer. Per la recerca i transcripció: J. Pastor.

Relació de costos de l'obra neoclàssica



Teulada solsida del primer tram de l'ermita

les ampliacions  i reompliment de la car-
retera i a altres acumulacions de proce-
dència diversa, tant el nivell original de
l'hort com el solar de l'emplaçament de
l'ermita es troben 1,40 - 2,00 m per sota
de la cota actual del terreny.

Altres acumulacions de terra i pedres,
entre 4,00 i 4,50 m per damunt del ni-
vell del paviment de l'ermita, es troben
al pas de separació entre aquesta i l'aqüe-
ducte. Aquests volums afegits aporten
humitats permanents a l'edifici, a més
d'ocultar-ne les proporcions reals.

Danys en murs, arcs i
voltes

Els principals danys existents en l'es-
tructura portant i en les voltes de rajo-
les tenen un agressor comú que són les
humitats tant procedents de les infiltra-
cions d'aigua descendents com l'ascen-
sió capil·lar. Ambdues són l'origen de
greus pèrdues d'elements artístics
muraris a l'interior del monument i de
la degradació del volum construït en
general. La part inferior dels paraments
nord-est i sud-oest i tota la superfície
del parament nord-oest estan afectades
per humitats, degut a les grosses capes
de terra acumulades al costat.

A les parts inferiors dels paraments,
degut a les humitats, es localitzen su-
perfícies amb juntes descarnades. La
degradació del coronament, més inten-
sa al costat nord-oest, està originada per
les humitats, esta volta per deficiència i
falta de coronament i comporta la falta
de lligat horitzontal, cosa que provoca
o participa en una altra sèrie de patolo-
gies: desplom, esclafament, etc.

"Hun ort de la dita confraria lo qual
confronte ab larch de la aygua e ab la
sglesia de Sant Lucia e ab lo cami..."7

Els dos documents parlen d'un hort,
propietat de la Confraria, que servia amb
el benefici dels fruits a l'hospital de S.
Llúcia. Segons les indicacions, relativa-
ment ambigües, podria ser aquest el lloc
considerat.

Una altra informació l'aporta Segura
Barreda que escriu: "En nuestros dias
al ensanchar la hijuela de los arcos del
acueducto vimos también un antiguo
cementerio". Els cementeris de les le-
proseries se situaven normalment al can-
tó nord-est. Aquesta podria ser una al-
tra funció del solar.

Actualment el paratge és un espai re-
sidual, un escampat abandonat. Degut a
les capes de terra i enruna acumulats per

Les bades i fissures de l'ermita són
símptomes patològics que indiquen
majoritàriament dues lesions: el desplom
i l'esclafament. El primer és ben visible
a les zones de l'interior i de l'exterior de
la junta de les façanes nord-est i sud-est
i de l'última amb les capelles.

Les bades paral·leles de la façana sud-
est que danyen la volta de pedra a la sa-
gristia confirmen la lesió per rotació. La
lesió es pot considerar antiga en part,
deguda, probablement, a la falta de lli-
gadura de la façana amb la resta de l'edi-
fici, i va ser accentuada pels impactes
de munició a la teulada  en temps de
guerra i agreujada per les vibracions
durant les obres de la carretera; tot això
unit al possible moviment de la base
d'assentament.

La solsida de l'altar de la capella dos,
va ser també conseqüència de les vibra-
cions?

La bada sensiblement vertical de la
façana nord-est va poder estar provoca-
da per les empentes horitzontals dels
arcs, subsanades amb la construcció dels
contraforts. L'altre dany, l'esclafament,
es localitza a la meitat superior del pri-
mer tram de l'ermita y de la vivenda de
l'ermità a la façana sud-oest.

Els materials de paredat ordinari, lli-
gats amb morter de calç pobre, van ce-
dir en no poder suportar l'excés de ten-
sions de compressió generats per la fal-
ta de coronament, l'acció de l'aigua i el
sobrepés del porxe afegit. El parament
construït presenta disgregació acompa-
nyada de bombat i de fissures. La de-
formació de la llinda d'entrada és degu-
da també a la sobrecàrrega de la zona
superior. Aquest dany és greu i latent.

Les fractures de volums, és a dir les

Paraments de la nau afectats per la humitat
Estat actual de l'interior de l'ermita



posteriors realitzacions d'obertures en la
façana sud-est, augmenten la desestabi-
lització interna dels murs i en debiliten
la capacitat portant.

L'estructura de reforç barroca ha as-
sumit una part de les càrregues a què
estan sotmesos els arcs diafragma. Les
poques superfícies que es poden obser-
var a través de les cales a les voltes no
tenen fissures.

Històricament interessants són els
símptomes de la patologia en l'estructu-
ra portant, fa segles subsanada, provo-
cat pel foc, segurament la purificació
després de la pesta, l'any 1649. Els símp-
tomes són fissures, despreniments de la
superfície dels carreus i coloració rogen-
ca, s'observen a l'arc tres del costat de
l'evangeli.

A.- Modificació de l'entorn
- Construccions adjacents
- Acumulació de terres
- Ampliació de la carretera
- Canonada de subministrament
d'aigua a Morella

B.- Danys en murs arcs i voltes
- Humitats
- Bades i fisures
- Juntes descarnades
- Desplom
- Esclafament
- Coronament deficient
- Ruptura de volums

C.- Danys l'empositissat, cober-
ta i sostres
- Elements de sostre degradats
- Falta de sostre
- Coberta deficient
- Falta de coberta
- Elements de coberta ruïnosos
- Sostre degradat.

Quadre d'estat de conservació

Danys al sostre de fus-
ta i a la coberta

En l'estudi de les lesions de la cober-
ta es distingeixen dos elements compo-
sitius: l'estructura portant, és a dir, el
sostre de fusta i el material de coberta
pròpiament dit que són les teules corbes
grans. Les patologies aparegudes en un
d'ells afecta directament l'estat de con-
servació de l'altre.

Els agents destructors de l'estanqueï-
tat de la coberta de l'ermita són l'aigua i
les fractures: per les teules trencades va
entrar l'aigua en l'estructura llenyosa i
els seus elements degradats van cedir,
cosa que provoca altres trencadures. El
procés de mútua influència ha portat a
l'estat de ruïna actual de la teulada.

Igualment els dos sostres intermedis,
sense valor històrico-constructiu, en el
tram de la vivenda estan afectats per la
podridura deguda a les humitats.
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