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0. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  

 

Les esglésies i altres monuments romànics tenen un gran valor històric i arquitectònic. L’art romànic va ser 

sobretot un art religiós, durant el qual es van construir gran nombre d’esglésies i edificis religiosos, que reflectien 

els valors de la societat d’aquell moment.  Cadascuna d’elles té les seves singularitats i característiques pròpies, i 

al darrera dels seus murs mig derruïts, hi ha una gran historia.   

 

Actualment ens trobem amb esglésies encara en bon estat de conservació,  ja que han tingut un manteniment 

constant,  però d’altres han quedat abandonades i s’han anat deteriorant amb el pas del temps,  fins hi tot 

moltes d’elles han anat desapareixent.  

 

Fàcilment les esglésies ben conservades es podran seguir mantenint perquè no es deteriorin, ja que necessiten 

poca  inversió i ja sigui per la seva arquitectura, la seva localització  o per un interès turístic determinat, tenen un 

atractiu que les fa més populars. Però les petites esglésies que ja estan en estat de ruïna, difícilment rebran les 

ajudes i la  inversió necessària per restaurar-les. Probablement  la seva senzillesa, la situació llunyana o de difícil 

accés, fa que no es tinguin en compte a l’hora d’invertir en el seu manteniment i segurament amb el temps 

acabaran derruïdes.  Actualment ja n’han desaparegut moltes. D’algunes amb una mica de sort encara se’n pot 

trobar algun tipus de documentació, però n’hi ha d’altres que deixen d’existir  sense cap constància.  No hem 

d’oblidar que si deixem que això passi, es destrueix una part del nostre patrimoni romànic i perdem una part 

important de la nostra cultura, història i arquitectura.  

 

Fa uns quans anys, i potser per tenir una situació econòmica suficient,  hi havia més possibilitat de reconstruir i 

rehabilitar monuments històrics, però actualment, i donat el moment de dificultat econòmica que estem patint, 

la restauració dels elements culturals i arquitectònics no és un dels temes prioritaris, per tant es fa difícil pensar 

en la seva inversió. 

 

Conservar aquests monuments en l’estat en que es troben, encara que sigui en ruïnes, impedint que el dany vagi  

en augment, pot  evitar la seva desaparició. D’aquesta manera mantenim elements que ens parlen d’una època, 

d’unes persones, d’un lloc específic... Les restes que han perdurat al llarg dels anys segueixen tenint un gran valor 

històric i arquitectònic.  

 

Per evitar la seva desaparició, seria interessant que tot i el seu deteriorament, es prenguessin dades i es 

documentes d’alguna manera l’estat de conservació, la zona on s’havia escollit la seva construcció i altres dades 

que es poguessin recollir, perquè quedes constància de la seva existència.  

A la vegada, aquestes dades ens permeten mantenir el interès  per seguir estudiant una part de la nostra cultura 

i d’una època determinada. 

 

Les esglésies escollides en el següent treball daten del segle XI i XII, per tant estem parlant de fa uns 900 anys. 

Parlar d’elles, estudiar-les a fons, deixar constància de l’estat en que es troben i pensar en com planificar 

mesures de conservació, pot ser una manera de col·laborar en el seu manteniment encara que sigui a molt petita 

escala. Em va semblar dons, un tema prou interessant com per tractar en el meu projecte. Es una manera poder 

estudiar la restauració i la historia de l’arquitectura conjuntament. 

Si no s’hi actua ràpidament pot ser que d’aquí uns anys ja no en quedin restes i amb el temps s’hagi oblidat la 

seva existència. Pot ser també una manera de conscienciar a la gent de la importància d’aquests edificis i la 

necessitat de conservar-los. Podem així, transmetre un interès per el patrimoni arquitectònic que ens ha arribat 

fins els nostres temps i per tant, no hem de deixar que es perdi.  

 

 

Aquest projecte quedarà al Taller de patrimoni arquitectònic, així pot ser que en un futur això pugui tenir alguna 

utilitat. També pot ser una bona base per posteriors intervencions i estudis, ja siguin de tipus constructiu, 

arquitectònic o inclús històric.  

 

 

OBJECTIUS 

 
Per la realització del projecte he seleccionat cinc esglésies romàniques en ruïnes, totes localitzades a la comarca 

del Baix Llobregat, zona propera a Barcelona i on es troben un gran nombre d’esglésies amb aquestes 

característiques.  

Les esglésies són: 

 Sant Genís de Rocafort a Martorell 

 Sant Pere de Romaní a Molis de Rei 

 Sant Pere de Voltrera a Abrera 

 Sant Joan del Pla a La Palma de Cervelló 

 Santa Margaria a Martorell 

 
Els objectius del meu projecte són,  una vegada seleccionades: 

 Fer l’aixecament gràfic de cada una d’elles, amb una breu recerca històrica i deixant constància de l’estat 

en que es troben en l’actualitat. 

 Fer un anàlisis de les patologies comunes que trobem en totes elles. 

 Establir una proposta d’intervenció general per a la conservació de l’estat actual i adequada a l’estat 

econòmic i social en que ens trobem. 

 Conscienciar a les persones de la importància del seu manteniment. 

 Ser d’utilitat per futurs projectes i estudis.  
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1. THE ROMANESQUE IN BAIX LLOBREGAT 
 

1.1. GEOGRAPHIC FRAMEWORK 1  

 

All over Llobregat’s river and from Montserrat to the coast there is an elongated territory of 489,5Km2 spread 

between twenty nine towns that form Baix Llobregat region. 

The limits are established by the regions of: Bages in the North, Vallès Occidental in North east, Barcelonès in the 

East, Anoia and Alt Penedès in the West and Garraf and Mediterranean Sea in the South. 

From a morphological point of view and just for its elongated shape perpendicular to the coast, the Baix 

Llobregat’s region presents a very varied appearance across the different units of relief of The Catalan Coastal 

System and all over the river valley of the Llobregat’s river, which gives a certain unity. 

From the north part to the sea, the region goes through four units: the pre-coastal mountain range, the pre-

coastal depression, the coastal mountain range and the coastal plain; so that is two alignment and two planes of 

spelling lithology and origin quite different. 

The bottom of the valley is very flat with a minimum slope towards the sea. 

Within the region sphere, the Llobregat receives a number of torrents and streams of rain and discontinuous 

regime. As for the climate of the region, but overall has a Mediterranean maritime climate, we can distinguish 

two different areas: pre-coastal area with extreme temperatures, of mild Mediterranean climate from Cairo 

strait to Martorell; and a bottom valley area, with more regular climate features because of the sea, a maritime 

Mediterranean climate along the coast to Martorell. Although the difference between the two subsectors are not 

very relevant. 

Regarding the division above, the temperature in the northern zone has the lowest average temperatures in 

winter and higher in summer because of it is more far from the coast and is higher. From Martorell to the coast 

the differences are much more contrasted. 

The rainfalls are similar in the two areas in both of the annual and distribution through the year. 

Moreover, the morphology of the valley makes the predominant winds of north – north-west coming from the 

inside. The northerly winds disperse the pollutant in the air and provokes that the temperatures of the plain are 

lower than the rest of the coast. The sea breeze causes convection clouds and fogs that reach the pre-coastal 

mountain range. 

The region also offers a big biogeographical variety ranging from pre-coastal mountains to the sea lands. The 

vegetation representation is Mediterranean boreal, but mostly the southern vegetation is much more present. 

The soil type influences significantly the type of vegetation, that roughly the boreal in siliceous lands and 

Mediterranean in calcareous lands, are dominant in the region. The northern zone tends to boreal vegetation 

because of the climatic factor.    

 

Since prehistoric times, the easy access provided by the Llobregat valley conditions the establishment of the 

county population. A sedentary population begins in the plain, where Iron Age settlements and necropolis and 

Iberian settlements will be highlight. The arrival of the Romans represents a substantial change; the population is 

distributed mainly in the country houses, there is a degree of economic expansion, important works like Roman 

Via Augusta is built, etc. The medieval ages left mark on numerous castles of the time. Thus, the transition to the 

modern age of the Baix Llobregat’s people is a persistent struggle against the feudal power and in favor of 

freedom. 

 

 

Until the XVIII century, there is not a significant population in the region. The population density of their cores 

rural character is marked by the plagues and agrarian crisis that affected the area. The demographic and 

economic expansion raises the first towns in the region led by Esparraguera, Sant Boi, Olesa and Martorell. In the 

second half of the XVIII century the expansion occurs in the towns of the low valley, and the northern region is in 

demographic decline. Later on, in the second half of the XIX century, this dynamic is accentuated. And from the 

second decade of the XIX century, the Baix Llobregat population growth will be much higher than in Catalonia, as 

a result of the start of a new phase of construction of large industrial works in Barcelona. This involves a 

considerable immigration to the nearest towns to the metropolis and gives rise to a spectacular increase of the 

population.  

 

 

 

 

Mapa de la comarca del Baix Llobregat 
Proc: Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 1992; 287 
 

 

 

 

 

1 Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 1992 
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1.2. HISTORICAL FRAMEWORK 1, 2 

 

In 801 when the Lluís el Piadós troops took the city of Barcelona, the first immediately obstacle that had to find 

the Franks for their territorial expansion against the Saracens defeated, was the river Llobregat. It had to possess 

the land of the Plain of Barcelona and the plain of the Llobregat to dominate the city. However, even it domain 

this plain, if the Franks and the Catalan counts do not domain the other side of the river, the right side, it is left 

the city too exposed to the struggles and border armed quarreling. The effort of conquering the lands across the 

other side of Llobregat’s river seems that was not easy. Nor was the easy conquest of Barcelona.  

 

When Barcelona was conquered by the Lluís el Piadós troops in 801, the Muslim army had to leave it. It is 

precisely at this point that the Arabs, who would not resign so easily to the definitive loss of the city, were to 

become stronger on the other side of the Llobregat’s river. The Arabs built new castles and fortified the old ones 

to attack the city and its plain and also the Llobregat’s plain. Some Arab names that the documentation says, all 

located to the right side of Llobregat’s, must have its origin in the time of Saracen occupation. 

 

There are very few documentary sources relating to battles between Christians and Saracens in the reaches of 

Baix Llobregat. Thanks to them we know that before the end of the XVIII century the armies of both countries 

fought for their domain.  

Almost a century later, in 898, there were still struggles between Christians and Saracens in Llobregat. 

 

The final conquest of the right of the Llobregat by the Barcelouna counts seems that should not occur until the 

end of the reign of Guifre count and in time of their children, between the last quarter of the IX century and the 

early years of X. Is in the beginning of the X century, the years 904 and 912, which becomes effective the 

organization in the settlement of the Cervelló castle.  

After a century of the time the first conquerors must have established, the situation in Catalonia borders had 

changed so much that it was risky to establish in the field of Tarragona.  

Similarly, the counts of Barcelona and his men should have occupied the castles of Castellví de Rosanes and Sant 

Boi and had to fortify the castles of Corbera and Eramprunyà and the satellite of this: Castelldelfels. Moreover, 

the castle of Cervelló could not be consolidated in its domains, as shown already in the early X century, in the 

moment that Guifré Borrell resides organizing the village. To proceed to the official organization, it was required 

that the place had been conquered before and consolidated with fortification after. These two stages are prior to 

the established of the settlement, necessary to infer that there was possibly the time of Guifre count was 

strengthened rule of Catalan counts on the right side of Llobregat’s river. 

A new boundary line of Llobregat-Cardener-Segre is therefore in Guifre’s time, the low valley of Llobregat (Both 

sides of the river) became advanced line of frontier fortress.  

 

Because of its geographical configuration, there are three areas in the region that must catalyze the action of 

reconquering by the Counts of Barcelona: the gorge of Martorell, where there was a bridge to cross the river; 

Sant Boi and Marina de Llobregat, together with the Garraf massif; and the northern part of the valley, the 

castles related to Montserrat and Bages. 

Martorell’s center, with the bridge for crossing the Llobregat, protected by the fortress of Castellví, and the 

immediately lands, to Castellbisbal and Voltrera, must have been the subject of a persistent struggle of many 

 

 

years. It is known that they fought in the late VIII century, but no one knows the exact timing at which the 

assured possession remained in the hands of the Catalan counts. 

We believe that the final conquest and permanent occupation of the site in Martorell, that is the site of the 

bridge and the surrounding area, as well as for Castellví de Rosanes, cannot be too far from the time when 

Cervelló was taken and possessed. 

The term of the Castellví de Rosanes castle is documented as a limitation of the castle Masquefa in the sale of 

the castle that made the count Miró to Ènyec Bonfill in 963. By this time the fort was to belong to the lineage 

that already took the name, Castellvi, although we have not documented until the next generation, that of 

Guillem Amat de Castellví, in the early XI century. The Castellvi were related directly to the counts of Barcelona. 

It is likely therefore that Castellvi had cooperated from the beginning with the counts of Barcelona in the 

conquest and consolidation of the domain of the Llobregat. 

The Voltrera and Castellbisbal castles, north and south of the gorge Martorell, surely must have been built in 

ancient times, when the possession of land on the right of the Llobregat was still fluctuating or affirmed for very 

little. The Castellbisbal’s, formerly called Benviure’s castle, since ancient times belonged to the Barcelona. The 

Voltrera’s from the moment that is documented, is integrated into the barony of Castellví de Rosanes. It is 

curious that the castle is located to the left of the Llobregat’s and most of his term is on the right side of the 

river. In fact, the parish of the term, Sant Pere d'Abrera, in the right of the river, was built well after the chapel of 

the castle. 

The conquest of the area of Sant Boi, la Marina and the Garraf massif, when in 898 had defeated the Saracens in 

Begues, must have been one of the last fight to free the region completely. 

 

The Espases and Esparraguera Castles are placed at the entrance and exit of one of the narrowest gorges of the 

Llobregat’s, the gorge of Cairo. In this way they had to control the road that ran parallel to the river. 

 

The expedition of al-Mansur against the city of Barcelona in 985 must affect the lands of the lower part of the 

Llobregat’s. We do not know exactly the path followed by al-Mansur to go to Barcelona. It is believed that as is 

common in all the attacks coming from the south, was made by the Penedès and Vallès, entering the city through 

the mountain passes of the hole and Moncada. The assault troops, whatever it was the path taken to cross the 

Llobregat (probably the ancient Via Augusta, which crossed the river by the bridge Martorell), had to find 

unprepared the defense of the area, because of peace treaties with Cordoba, involving destroying the 

fortifications of the borders. Count Borrell wanted to stop the progress of enemy troops, to which were 

summoned all military ranks and the faithful county, not only in Barcelona but also the counties of Girona and 

Vic, also under the government of Borrell. The mobilization was declared in the form of public issuing to defend 

the city. To the call from the count, there also came many of his faithful men of Llobregat, with wives, which 

would indicate that they certainly tried to be picked up in Barcelona to find the security that they had not have in 

the devastated castles. In the defeated of the count expedition, it would have allowed the entry of the troops in 

Barcelona attacker’s troops. Among those who took refuge in Barcelona was not only people Vallès, but many 

people from Llobregat. 

 

After the expedition of al-Mansur it was due to undertake a process of fortress and feudal consolidation in the 

region. 

In the main castles, which were once ruled by vicars who depended directly on the count or viscount, feudal 

lords appear and are attempting to integrate its domain the land set out in the first repopulation. Some of these 

gentlemen who own the castles of the Llobregat and become feudal lords, from the beginning relating to these 
1
 Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 1992 

2
 Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. CECBLL 1992 
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castles, were very directly related to the house of the Counts of Barcelona. Castellvi and Cervelló will become the 

trunk of the respective lineages and represent the second generation in the region of the county officials. 

The complicated network feudal often comes in bursts of violence. 

Other castles remain in the hands of the Llobregat lineages descended from the viscounts. 

Moreover, in the territories of Pla del Llobregat near Barcelona there were no baronies territories because they 

were noble territories (or royal) included within the liberties of the Llobregat. The gentlemen could only build 

towers on their property. In the low middle Ages some of these towers were converted into a castle, as for 

example Castellciuró, in Olorda. 

 

The first feudal violence in the Llobregat that we have notice came from Mir Geribert, lord of the castle and the 

barony of Eramprunyà, who rebelled against the authority of the Count of Barcelona, Ramon Berenguer el Vell. 

This happened towards the 1041 to 1042. A sentence towards in 1044, from a court put an end to the rebellion 

of Mir Geribert. 

Between 1049 and 1052 he and his children commit serious and repeated acts against the county authority. 

Despite a guilty verdict of Mir of 1052, the depredations continued and permanent peace with the count not 

achieved until 1057. 

Other violence attributable to Saltamartí family refers to a grasshopper in Gavà that her great-grandmother Er-

mengarda had given to Sant Cugat and he usurped the monastery. The situation lasted throughout the first 

quarter of the XII century until the advice of Archbishop Oleguer, reached a compromise with the abbot in 1131 

to 1132. 

Other areas also suffered the outbreak of feudal violence as Castellví de Rosanes, Castellbisbal and Cervelló in 

addition to the territories that, in Pla de Llobregat, enjoyed liberties, when the nobles (including Cervelló) 

revolted against the king. 

In Castellví de Rosanes the news of the violence we receive by some memorials of 1157. 

Shortly before, there had been other violence at the end of the barony of Castellví, specifically in Castellbisbal, 

around 1143. 

The latest feudal violence that shook the lands of the lower part of the Llobregat’s river occur in the XIII century 

and had a strong corporate nature of the nobility confronted to the monarchy. 

During the minority of Jaume I, there were disputing for the possession of land in a state of constant war and 

unrest. Cervelló’s participated actively in war that broke out (1224) according to the Chronicle of Jaume I. 

 

With all these struggles the Llobregat land had to be significantly impoverished and devastated, especially in the 

barony of Cervelló 
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1.3. RELIGIOUS ARCHITECTURE FROM ROMANESQUE IN BAIX LLOBREGAT 2 

 

The construction of a church in feudal times, apart from the responsibility the church may have, which may 

require or recommend the election of a parish in the baronies or great noble domains, was the responsibility of 

barons and gentlemen. These not only were users, but the main beneficiaries, so they perceived an important 

part of parish rights. The feudal lords, whether they were secular and ecclesiastical, had churches and parishes as 

an important and very productive of their possessions. 

Sometimes churches and parishes became the subject of litigation, feudal conflict and undue appropriation. But 

the churches and parishes often suffer direct assaults of feudal legal dispute. 

 

In many cases, the construction of the parish or the chapel came from the church initiative. In the midst of 

feudalism, but as the churches were also territorial assets, the episcopal initiative for the election of churches 

was done especially where the bishop and his were the lords of the place. The monasteries had large possessions 

and chapels were built on the land, such as the Sant Pere de les Puelles that built in his area of Palma, the chapel 

of Sant Joan de l'Erm. 

 

It was a common practice that the big feudal lords (lay initiative) built monasteries to bury them because, as 

family mausoleums, they wanted to retain the memory of the linage and had assured the prayers for salvation. 

This is the case of Sant Genís de Rocafort, pantheon of Castellví. 

The chapels of castles were erected, also, of course, by the same lords of these castles. They were usually built 

within the premises of the castle. In other cases, it was juxtaposed to the castle for security reasons as 

topography, as for example in the chapel of the Voltrera castle; or it was placed near the castle in a low landing. 

The nobles also made to build parishes. 

 

In very few cases we know the true name of the promoter of the factory of the temple, like in Sant Genís of Ro-

cafort and Santa Margarida of Martorell, built thanks to a generous legacy from the testament Guillem Ramon I 

of Castellví in 1110. 

In other cases, although we have not specified the member of the lineage who is the promoter, it is clear that the 

work came from members of a particular lineage. In others, though, is the same logic of historical events, linked 

to the dating of the building, which allows us to suggest a likely sponsor a character, linage, or private institution. 

This is the case of Sant Pere of Voltrera, probably built by Ramon Guillem of Voltrera, who was the brother of 

Bonfill Guillem de Castellví. It is the same case as Sant Joan del Pla o l'Erm, in Palma de Cervelló that is evident 

that must have been built by the monastery of Sant Pere de Puelles. 

In some cases it was more risky, but without contradicting other art historical sources, as in the case of Santa 

Maria of Martorell, who also received a bequest of Castellví, and possibly also received from the Rosanes 

received, their feudatories in Martorell. 

In a few cases it have not dared to point out the possible promoter, because there was no unequivocal evidence 

enough to speak of a person or an institution, for example in the case of Sant Pere of Romaní, which was given to 

Rome, of the parish area of Santa Creu d'Olorda. 

 

According to the preserved churches and according to the news related to the build of churches, although in 

some cases the same churches have not been preserved until today, the high point of Romanesque religious 

architecture in Baix Llobregat was from 1035/1040 until the early XII century (1110). During this period most of 

the churches and parishes were built or rebuilt. The largest volume corresponds to the first Romanesque 

buildings. We know that twenty-two churches were built then, and that fifteen were built from 1110 until the XIII 

century, including the second half of the Romanesque. 

 

In Baix Llobregat, most of the churches and parishes were restored or built again during the X century. Thanks to 

the few that have been preserved (2), we know that buildings were mostly modest, so after a short time, when 

the repopulation was already firmly established, had to be rebuilt. This reconstruction of churches undertaken in 

such a large scale in the XI century, coincided with an economically prosperous times, general all over the 

country. 

 

This phenomenon of construction of buildings was a fact quite widespread, that is, the churches and parishes of 

the Baix Llobregat are largely rebuilt or reconstructed then (1035 and 1110), is one of the reasons that explain 

that in the region there is not a very rich architecture of XII century in a sculpturing way. The “fever of the 

constructions” coincided with the austere development of the architecture of the first Romanesque of Lombardy 

architecture. 

 

The first Romanesque architecture in Baix Llobregat has left us two outstanding examples, which are part of the 

best production of the time in Catalonia, especially Sant Ponç of Corbera, and Santa Maria de Cervelló. 

Along with the architecture of first magnitude, the same XI century, there is a small chapel that might be related: 

Sant Joan de l'Erm in la Palma de Cervelló. Other churches of the first Romanesque are remarkable for the 

nobility and the quality of its architecture. 

 

In this period from 1035 to 1110, is divided into two culminating moments: 

  - The middle years of the century, with thirteen buildings and the period from 1075 up until early next century, 

around the 1110. The churches presents more classical features in the use of arches and pilaster strips, in the 

case of Sant Pere de Voltrera with a simple wall of uncut stones. 

- In this second stage we have news of new buildings corresponding to a later advanced style. From last quarter 

of the XI century to the beginning of the XII, there is a greater skill, the knowledge of a better technique in the 

cut of the stone, in blocks, small and uniform; buildings without any arches in some walls. 

 

The architecture of the second Romanesque, during the XII and XIII century, is in general poor and very austere. 

There is no monumental sculpture in the architecture. There is only innovation in some churches that 

incorporate new portals with columns and rustic capitals; this is the main feature of the second Romanesque in 

Baix Llobregat. In the previous century Cervelló made the best architecture in Catalonia in their “llobregatins” 

territories, but from the XII century this avant-garde nature of the time get lost and the architecture is generally 

submerged in a strong rural style. The pioneer areas were then other ones and the big magnates of the region 

are now attracted to new areas in the New Catalonia. In addition, the Baix Llobregat lived serious feudal violence 

and confrontation. All of this is reflected in the architecture of the time, but it should be noted that most of the 

important buildings in the area were built in the previous century. 

 

However during this period there are several buildings, either by its simple austerity, or because it's 

architecturally innovation, in exception to everything above, such as the priory church of Sant Genís de Rocafort 

in Martorell, and other buildings of the period has been called Cistercian. 

 

In the second Romanesque architecture in Baix Llobregat there are two different chronological periods. 2 Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. CECBLL 1992 
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The first, which in some ways represents continuity with the previous architecture, except for the use of 

ornamental cabbage, which corresponds to the churches, built in the first half of the XII century. 

We know that at least five churches were bastides then, one of them is Sant Pere de Romaní. Two of the parishes 

were not preserved, and one of the churches only keeps the nave. The other two that remain are reforms of 

existing buildings. Generally the use of the semi-circular apse continues, but these are bigger, wider in diameter 

and often higher than the first Romanesque, their does not have arches and they are generally build of large and 

well cut blocks. 

 

In the second period we have gathered from the churches built from 1130 to the latest Roman buildings of the 

XIII century, some of which are clearly the transition between the end of the style and the introduction of the 

new Gothic architecture. That is why it is basically differenced two trends according to whether they follow the 

tradition above or introduce new architectural structures. These two trends simultaneous coexist during the 

whole period. The first, with more roots in the immediate architectural tradition, continues its structures and 

models, and in some cases it introduces some new shapes, but they are not important and maintain a continuity 

evolution with previous architecture. It is the format to churches with semicircular apse. 

The second, more innovating, introducing new architectural models, with the case of Sant Genís de Rocafort, 

which have nothing to do with the before building tradition and that will be the base of the architecture that will 

be disseminated primarily in the XIII century and has sometimes been described as “Cistercian”, although its use 

is not exclusive to Cistercian. It is composed of rectangular churches without a semicircular apse, with the 

sanctuary included within the rectangle and highlighted inside by pillars or with a light step between nave and 

chancel. This model will be later found in New Catalonia, and in a certain way that prefigures the plants that will 

take part of Gothic architecture. This architecture to which we now refer is the one which was widely spread at 

the time of the Cistercians, but the models are all over the country not only in Cistercian churches. This 

architecture began to spread in the XII century, with a design approach fully Romanesque, although some 

churches may have been used for transferring back to rear architecture. 

The best architecture of the second Romanesque in Baix Llobregat corresponds to this second group. It is the 

priory Church of Sant Genís de Rocafort in Martorell, dating temple that could correspond to the middle years of 

the century, roughly between 1130 and 1170. It also was rebuilt the church that was the parish of the Santa 

Margarida monastery, where we find the same architectural design, but to repair an old building, which took 

advantage of the walls of the nave and imposed conditions of origin. 

 

In the Baix Llobregat the model of construction is also applied in another church that originally must have been 

quite remarkable, although nowadays is severely damaged and transformed. It is the church where in 1237 it was 

founded the Cistercian monastery of Santa Maria of Valldonzella, probably built between 1226-1237, when it 

became the Cistercian foundation. 

 

There are very few remnants of the paintings of the Baix Llobregat churches that have survived. One case is the 

castle of Sant Pere de Voltrera might have had murals on the vaults, but they have not been preserved. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mapa de les esglésies del Baix Llobregat anteriors al 1300 

      Esglésies existents o amb elements romànics 

      Esglésies desaparegudes 

Proc: Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 1992; 287 
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2. ETAPES DEL TREBALL 
 
Per la realització d’aquest projecte he seguit una metodologia de treball, guiada per els meus tutors,  i que es pot 

dividir en diferents etapes: 

- El primer pas ha estat la selecció de la zona i les esglésies a estudiar.  

- Després, m’ha calgut fer la recerca històrica i bibliogràfica de cada una de les esglésies escollides, recopilant i 

  ordenant tota la documentació trobada. 

- Posteriorment, he fet el treball de camp, on s’inclou el reconeixement dels llocs, el reportatge fotogràfic i  

  l’aixecament dels plànols. 

- I al final, amb tota la informació obtinguda, he  fet el desenvolupament del projecte, amb el grafiat i   

  interpretació de les dades preses. 

 

 

2.1. SELECCIÓ DE LES ESGLÉSIES 

 

Per a poder seleccionar esglésies en ruïnes interessants a nivell històric i amb suficient entitat per a la realització 

d’aquest projecte vaig acotar la zona a la comarca del Baix Llobregat i dins d’aquesta comarca vaig escollir-ne 

deu, les que podien ser mes adequades. D’aquestes, algunes ja eren rehabilitades i en bon estat i d’altres no, de 

manera que vaig visitar les sis esglésies que no eren rehabilitades en aquell moment.  

 

Esglésies restaurades recentment: 

 

- Església de Sant Pere d'Abrera (Abrera - Baix Llobregat)  

Restaurada al 1960 

 

 

 

 

 

 

 

- Sant Ponç de Corbera (Cervelló - Baix Llobregat)  

Restauració l’any 1992 

 

 

 

 

 

- Ermita de Bruguers 

Restaurada al 1960 

 

 

 

 

 

- Ermita de la Salut o Santa Eulàlia de Madrona (El Papiol- Baix Llobregat)  

Reconstruïda l’any 1982 

 

 

 

 

 

Esglésies visitades: 

 

- Església de Santa Maria de Cervelló (Cervelló - Baix Llobregat) 

Es manté en bon estat, la porta d’entrada és tancada i no vaig poder accedir a 

l’interior. 

Actualment estan fent obres al castell i sembla que també faran obres a l’església. 

 

     
 

 

 

- Església de Santa Margarida (Martorell - Baix Llobregat)  

Des de 1967 passà a mans del municipi, s'han anat fent diverses excavacions 

arqueològiques, però sembla que actualment les excavacions estan aturades. 

Al principi era accessible tot i estar protegida amb una tanca, però posteriorment, i 

degut a unes obres arqueològiques, va ser impossible l’accés. 

 

    
 

 

 

 

Sant Pere d’Abrera –  
Pobles de Catalunya, 2006 

Sant Ponç de Corbera – 
Pobles de Catalunya, 2008 

Bruguers – Pobles de 
Catalunya, 2006 

Santa Eulàlia – Pobles de 
Catalunya, 2008 

Sant Maria de Cervelló – 
Pobles de Catalunya, 2006 

Sant Maria de Cervelló  – Mònica Cortina, Maig 2011 

Santa Margarida  – Mònica Cortina, Maig 2011 

Santa Margarida de Martorell – 
Pobles de Catalunya, 2008 
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- Sant Joan del pla (La Palma de Cervelló - Baix Llobregat) 

Ha rebut actuacions de restauració de l’any 1988, que va promoure un projecte de 

restauració i consolidació però es va aturar. Al 1997 es van reprendre els treballs de 

restauració, actualment la restauració torna a estar aturada.  

 

      
 

 

- Sant Genís de Rocafort (Martorell - Baix Llobregat) 

Està en molt mal estat i si accedeix sense problemes. 

 

     
 

 

- Sant Pere del Romaní  (Molins de Rei - Baix Llobregat) 

Restaurada 1956. Al 1987 es van consolidar els murs. Actualment es pot accedir a 

l’interior, per això no es manté en gaire bon estat. 

 

           
 

 

- Església de Sant Pere de Voltrera (Abrera - Baix Llobregat) 

Està en molt mal estat. 

    

 

 

Un cop feta la visita i observar el seu estat de conservació vaig seleccionar-ne cinc, totes les visitades menys 
l’església de Santa Maria de Cervelló que estava en bon estat.  

 

 

2.2. RECERCA HISTÒRICA I BIBLIOGRÀFICA 

 

Amb les cinc esglésies escollides: Sant Genís de Rocafort, Sant Pere del Romaní, Església de Sant Pere de Voltrera, 

Sant Joan del Pla, Església de Santa Margarida, ja podia procedir a la recerca de la documentació de cadascuna. 

La informació trobada ha estat a través d’Internet, Biblioteques generals i les particulars de cada poble, 

l’Ajuntament corresponent a cada poble, museus i l’arxiu comarcal del Baix Llobregat. 

 

- INTERNET: es troben diverses web amb informació concreta de cada una de les esglésies. 

 

- BIBLIOTEQUES GENERALS: trobem alguns llibres amb informació de totes les esglésies, com “Art Romànic i 

Feudalisme al Baix Llobregat” o “Catalunya Romànica: El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme”. I altres 

llibres més concrets d’algunes d’elles, com “El priorat de Sant Genís de Rocafort” que parla de les esglésies de 

Martorell, Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida, i “L’ermita de Sant Pere de Romaní i el seu entorn” sobre 

l’església de Sant Pere de Romaní a Molins de Rei. 

 

- BIBLIOTEQUES MUNICIPALS: A les Biblioteques dels pobles on pertanyen cada una de les esglésies hi ha 

informació concreta. Com és el cas d’Abrera, on tenen una gran selecció de la documentació relacionada amb 

l’església de Sant Pere de Voltrera. O a la biblioteca de la Palma de Cervelló, amb menys quantitat però on  

també em van facilitar documentació que parlava de l’ermita de Sant Joan del Pla. 

 

- AJUNTAMENTS: On m’han pogut facilitar informació i llocs on adreçar-me per a buscar més documentació.  

 

- MUSEUS: Els museus d’alguns dels pobles també hi tenien informació, restes d’alguna d’aquestes esglésies i allà 

he pogut parlar amb persones que m’han pogut facilitar més dades. A Martorell amb els Museus l’Enrajolada i el 

Museu Municipal Vicenç Ros, hi havia restes de Sant Genís de Rocafort i Sant Margarida. El Museu Municipal de 

Mols de Rei amb documentació de l’església de Sant Pere de Romaní. 

 

- ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT: A l’arxiu comarcal en el seu fons documental hi ha un recull segons 

l’església, força extens, de fotografies i documents antics.  

Sant Joan del Pla  – Mònica Cortina, Maig 2011 

Sant Joan del Pla – Pobles 
de Catalunya, 2008 

Sant Genís de Rocafort  – Mònica Cortina, Maig 2011 

Sant Genís de Rocafort – 
Pobles de Catalunya, 2008 

Sant Pere de Romaní  – Mònica Cortina, Maig 2011 

      Sant Pere de Romaní – 
Pobles de Catalunya, 2006 

Sant Pere de Voltrera  – Mònica Cortina, Maig 2011 

      Sant Pere de Voltrera – 
Pobles de Catalunya, 2006 
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2.3. TREBALL DE CAMP 

 

Per a realitzar l’aixecament gràfic de les diverses esglésies s’ha seguit un mateix procés per a totes elles. 

 

En tots els casos, es tracta d’un edifici simple d’una sola planta amb una única estança. El més complicat va ser  la 

dificultat que presenta el terreny al voltant de la zona de treball degut als seus grans desnivells i la presencia de 

plantes i roques, així com la irregularitat i discontinuïtat constructiva, ja que en molts casos es tracta d’edificis en 

ruïnes. 

 

 

- Reportatge fotogràfic:  

Per començar, vaig primer fer les fotografies amb una gran qualitat d’imatge per després poder treballar amb 

elles. Hi ha diferents tipus de fotografies realitzades pels diferents usos: les façanes i seccions el més frontals i 

enquadrades possible per poder-les rectificar; els detalls més concrets; i fotografies generals per complementar 

la il·lustració i muntatge del treball. 

 

 

-Aixecament de plànols de planta:  

Els plànols antics aconseguits durant la recerca de documentació em van servir de base per prendre les mides, 

tot i que vaig haver de fer els croquis pertinents. El procés es va iniciar amb la triangulació de la planta, primer 

per la part exterior i després seguint per la part interior. Degut al gran desnivell de cotes, prèviament em va 

caldre dibuixar una línia de cota a nivell amb un laser autoanivellant rotatori que es la base de referència pels 

amidaments, i així obtenir una major exactitud. 

 

Vaig localitzar diversos punts de referència al terreny a l’exterior de l’església i a l’interior de manera que es 

pugués relacionar la part exterior i l’interior a traves d’algun punt de connexió. Un cop marcats els punts de 

referència,  vaig fer la triangulació utilitzant un medidor làser la majoria de les vegades, o també en alguns casos, 

un metro cinta. 

 

També utilitzant el làser i la cinta mètrica vaig mesurar tot el perímetre tant interior com exterior amb tots els 

detalls possibles i utilitzant la línia de referència dibuixada al principi. 

 

Al ser una església força irregular i al existir petits forats que travessen el gruix del mur, també vaig mesurar 

aquesta vegada amb un metro rígid a traves del forat el gruix de la paret, a les zones en que va ser possible. 

 

 

- Aixecament de plànols d’alçats i seccions: 

El següent pas és prendre les mides per dibuixar les façanes i seccions. En aquesta part, prèviament havia imprès 

les fotografies que m’interessaven per poder marcar amb més exactitud els punts de medició. 

 

El més important era trobar una base i una alçada que serveixi  de referència en cada una de les fotografies fetes 

de les façanes per posteriorment poder corregir la imatge i col·locar-la en verdadera magnitud, a traves d’un 

programa. Al tenir un terreny tan irregular les altures i bases de referència les vaig seguir fent des de la línia base 

dibuixada al principi. El mes complicat va ser trobar punts a la part superior de les façanes que sobresortissin per 

poder mesurar (questa part únicament es podia fer amb el medidor làser). 

També vaig agafar alguna altre altura de referència per després poder comprovar que la rectificació de la imatge 

era correcta. 

 

Per acabar la part de les medicions de la façana, vaig mesurar amb la cinta mètrica la altura en que estava 

dibuixada la línia de referència respecte el terreny, així podria dibuixar amb més exactitud el desnivell del terreny 

reflectit al plànols de façanes i secció ja que en la majoria la cota de terreny queda tapada per herbes i plantes. 

 

 

- Orientació de l’edifici: 

Tot i que en els plànols antics trobats a llibres ja hi havia dibuixada l’orientació de l’edifici, per saber amb 

exactitud si aquesta era correcte, vaig utilitzar una brúixola. 

 

 

- Eines utilitzades: 

Les eines utilitzades per a la presa de mides, els estris utilitzats per a aquest fi han estat els següents: 

 

· Material de dibuix : paper, llapis, taules de suport, escalímetres, ... 

 

· Laser d’alineació: comprovació de la 

perpendicularitat de les diverses aules, 

gracies a la projecció un dues direccions a 

90º. 

 

· Mesurador làser: Per a qualsevol distancia 

no inferior a 15 cm, (sobretot utilitzat per a la 

presa de mesures en alçades i interiors). 

 

· Cinta mètrica enrotllable: Per a longituds 

inferiors a 30 m (normalment en zones on no 

era possible la utilització del mesurador 

làser). 

 

· Cinta mètrica metàl·lica: Per a longituds inferiors a 5 m (indispensable per a detalls i zones de geometries 

complexes). 

 

· Càmera fotogràfica: Com a complement alhora de transcriure les dades recopilades in situ, però també com a 

eina indispensable en la elaboració de detalls. 

 

 

Tanmateix el suport informàtic utilitzat ha estat el bàsic i necessari per a qualsevol usuari comú, incloent un 

equip de sobretaula i un de portàtil. 
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2.4. DESENVOLUPAMENT I INTERPRETACIÓ DE LES DADES OBTINGUDES 

 

Un cop preses totes les mides i fetes les fotografies necessàries cal iniciar el dibuix dels plànols de plantes, 

façanes i seccions.  

 

Primer em va caldre dibuixar les plantes seguint les mides, croquis i antics plànols. 

 

Per fer l’aixecament de les façanes i seccions, vaig seguir els següents passos: 

 

- Abans de rectificar la imatge, degut a la irregularitat d’aquestes em va ser necessari dibuixar amb l’autocad un 

rectangle sobre la imatge que després em serviria per poder-la corregir amb més exactitud.  

 

- Un cop marcat el rectangle a la fotografia havia d’inserir la imatge al programa mono-image, on col·locant les 

mesures necessaris corregeix la fotografia en verdadera magnitud. 

 

- Un cop la fotografia corregida, vaig retocar amb el photoshop i després amb l’autocad i vaig dibuixar les façanes 

i seccions, amb el màxim de detall possible, dibuixant totes les pedres i peces ceràmiques. Acabats els plànols 

vaig comprovar que quadrés amb les mesures preses i la realitat, i vaig modificar el que va caldre, tenint en conte 

la seva complexitat. 

 
 

 

Fotografia original – Sant Pere de Romaní, 2011 Fotografia amb el marc de rectificació –  
Sant Pere de Romaní, 2011 

Fotografia rectificada – Sant Pere de Romaní, 2011 
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3.1. EMPLAÇAMENT 

El monestir de Sant Genis de Rocafort està situat a la localitat de Martorell a la comarca de Baix Llobregat, al 

sud de la província de Barcelona.  

Martorell es troba a la cruïlla que formen la depreciació prelitoral i la vall del riu Llobregat, a la unió dels rius 

Llobregat i Anoia, on antigament en temps dels romans passava la Via Augusta i actualment hi passen 

l’autovia y autopista A-2 i AP-2. 

 L'origen del poble es situa al marge dret de l'Anoia, lleugerament elevat sobre la plana d'inundació, al barri 

que actualment es coneix com la Vila, i posteriorment s'ha estès a la plana entre els dos rius, on hi ha també 

les estacions principals dels dos ferrocarrils i els polígons industrials. Al nord limita amb el terme municipal 

d’Abrera, a l’est el riu Llobregat fa la divisòria amb el de Castellbisbal, al sud es limita amb Sant Andreu de la 

Barca, a sud-oest amb Castellví de Rosanes i al nord-oest amb Sant Esteve Sesrovires. 

El poble de Martorell, durant l'alta Edat Mitjana era una agrupació de cases al llarg de l'eix del camí que venia 

del Pont del Diable, en l'entorn d'una plaça i de l'església. El nom de Martorell apareix per primera vegada 

l’any 1032.3 

L’Any 1042 es funda el priorat de Sant Genís de Rocafort amb Guillem Bonfill i la seva esposa Sicarda.2 Les 

restes de l’església es troben al cim d’una roca a una altitud de 180 metres, sobre el cementiri al sud-oest de 

la vila de Martorell i sobre l’autopista de Barcelona a Vilafranca prop del peatge de Martorell.  

El nom de Rocafort, provinent d’època romànica significa roca fort, en el sentit de roca fortificada, ja que el 

monestir estava protegit pel castell. El castell de Rocafort juntament amb els castells de Subirats i Gelida, i  la 

Torrassa, la torre de Miralles, formaven part d’una línia de fortaleses i torres paral·leles al riu Anoia 

construïdes durant l’edat mitjana per defensar-se de les incursions sarraïnes.  

Per arribar al monestir cal accedir des del quilòmetre 1 de la carretera que porta de Martorell a Gelida, en una 

corba a l’esquerra hi trobem una pista de muntanya sense asfaltar on es pot deixar el cotxe, per després 

seguir caminant pel camí que puja en direcció a migdia, a uns 20 minuts caminant arribem a l’església. 

Es troba a una curta distancia de l’ermita de Santa Margarida, propera al riu Anoia a l’altre costat de 

l’autopista, a la que te moltes similituds. 

Amb lliure accessibilitat i catalogat com a “Bé cultural d’interès nacional”, trobem escasses restes del priorat 

benedictí, l’edificació que mes a sobreviscut es el conjunt de l’església i part del castell.4 

Del monestir només queda en peu part de l’església, un edifici de planta rectangular, actualment falta l’angle 

nord-oriental i quasi tota la façana de llevant que formava l’absis rectangular on s’obrien tres finestres, que 

s’enderrocà l’any 1928. La volta de canó apuntat s’enderroca amb el terratrèmol de 1448, només es conserva 

l’arc toral mes proper a l’absis. De la resta d’edificacions del monestir no s’han conservat actualment, segons 

la descripció del 1535 ja només en quedaven tres arcs restes d’un claustre. 

Del castell de Rocafort queden poques restes, alguns fragments de muralles que ressegueixen el perfil de la 

roca i la base d’una torre circular.  

Martorell – Comarca del Baix Llobregat 

Situació 

Emplaçament  

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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Algunes restes com capitells, sarcòfags i altres elements esculpits procedents del monestir de Sant Genís, es 

conserven als dos museus de Martorell, l’Enrajolada Casa Museu Santacana i el Museu municipal Vicenç Ros. 

A Martorell, el primer testimoni que es va trobar van ser dues tombes del període neolític a la zona de la 

Bobila Bonastre, als barris del Pla i del Camí Fondo. Algunes de les restes es poden trobar al Museu Municipal 

de Martorell. No s’han trobat restes de poblats ibers però si que s’han trobat ceràmiques ibèriques a diferents 

jaciments de la zona. De la presencia romana en trobem testimonis com el pont del Diable, la vil·la romana a 

la zona de l’estació martorell-enllaç, fragments d’un mil·liari a la vora de Santa Margarida i les bases de la 

torre Griminella i la torre del Clos. Excavacions arqueològiques a l’església de Santa Margarida han descobert 

restes d’una església i necròpolis paleocristianes.3 

 

  

Camí que puja a l’església -  Monica Cortina, Agost 2011 

Vista general - Pobles de Catalunya, Albert Esteves 2006 
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3.2. HISTÒRIA 1, 2, 5 

El priorat de Sant Genís de Rocafort va ser fundat el 8 d’abril de 1042 pels senyors de Castellví, Bonfill i la seva 

muller Sicarda, amb la intenció de convertir el temple en panteó familiar. Està situat al sud-oest de la vila de 

Martorell, al cim d’una roca sobre el cementiri de Martorell, entre l’Anoia i el cim del Montgai. 

Posterior a la fundació, hi ha molt poca documentació. Del període entre la fundació i la consolidació trobem 

un document que demostra que els fundadors segueixen defensant i custodiant el monestir, Sicarda, ja vídua, 

fa una donació l’any 1084 a Erall Guadall i Arsenda d’una sagrera amb coral situada a l’església de Sant Joan 

Despí, i que a canvi de donar cada any tres lliures de cera a la festa de Sant Genís, el citat matrimoni tingui 

cura del monestir de Sant Genís, pels seus monjos i per ella. 

La consolidació del monestir es produí en el temps de Guillem Ramón I, l’hereu de Bonfill, i de Guillem Ramón 

III. Guillem Ramón I, el 1110, abans d’anar al Sant Sepulcre, ordena el seu testament a l’església de Sant 

Genís. Feu llegat a moltes altres esglésies del terme de Castellví i a diversos monestirs catalans, però la 

donació més generosa va ser per al monestir de Sant Genís, al qual llegava 100 mancusos i 100 més per a 

obres a l’església i, a més, els alous  de Voltera i de Castellbisbal. Guillem Ramón I tornà del seu pelegrinatge i 

no morí fins el 1126, per la qual cosa l’execució testamentaria de les seves voluntats devia trigar encara uns 

anys a realitzar-se. 

A Sant Genís es va infringir la pau i treva a Déu en una data a l’entorn del 1157. En tenim constància per les 

queixes que el senyor de Castellví, Guillem Ramón II, eleva sobre el seu feudatari a Castellví, Berenguer de 

Castellví.  

El testament de Guillem Ramón III de Castellví, del 1176, que no degué tenir efectivitat fins la seva mort, 

esdevinguda segurament el 1178, confirma que Sant Genís era el panteó dels Castellví, i diu que deixa el seu 

cos perquè sigui enterrat al monestir. També s’hi van enterra el seu fill Albert i la seva germana Guilleuma. 

No sabem a partir de quin moment el Priorat de Sant Genís fou annexat a Sant Miquel de Cruïlles,  fet que el 

porta a dependre de l’abadia italiana de Sant Miquel de la Chiusa, a la diòcesi de Torí, però l’actuació dels 

priors de Cruïlles a Rocafort es documentada des del 1282. El 1317 el Prior de Rocafort, Bernat Roig, que 

abans ho havia estat de Cruïlles pretengué desfer-se de la tutela d’aquest monestir, però una sentencia 

judicial posa fi a la qüestió. 19 anys més tard el prior Roig va ser assassinat. La decadència s’havia iniciat al 

monestir i els anys següents hi hagué altres disputes, mentre que només hi havia dos o tres monjos i dos 

clergues beneficiats, un dels quals rector de Santa Margarida, que era la del cenobi. 

El terratrèmol de 1448 ocasionà greus danys al monestir, dels quals ja mai mes no va refer-se. Es va esfondrar 

la volta del temple (i la de la parròquia de Santa Margarida) i es va derruir del tot el monestir casa dels monjos 

que hi havia a mig dia de l’església. 

El priorat va ser secularitzat el 1534, quan el mercader barceloní Joan Bolet i el prior Comajuncosa 

s’avingueren a tirar endavant el priorat i es repartiren la responsabilitat econòmica i els serveis religiosos. 

Joan Bolet va fer restaurar les dues esglésies (Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida), reparar la casa 

rectoral o del prior que era a baix a Santa Margarida, i feu arreglar el camí que pujava a Sant Genís. No 

obstant això, la imatge de Sant Genís va ser traslladada a Santa Margarida.  

  

Josep Salvany - Fons Salvany, Biblioteca de Catalunya, 1913 

Josep Salvany - Fons Salvany, Biblioteca de Catalunya, 1923 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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Uns documents redactats contra Joan Bolet per la possessió de Sant Genís de Rocafort, l’any 1535 d’una visita 

d’inspecció als edificis i l’any 1551 unes declaracions d’un testimoni, expliquen el seu estat. La visita de 1535 

el prio de Cruïlles Jaume Mai, diu que Sant Genís no té portes, la volta és enderrocada en tota la nau, sobre la 

volta del presbiteri creix una grossa olivera i el terra és enrajolat. Del convent resten tres arcs, hi ha una 

construcció subterrània rodona,  a manera de presó. Segons les declaracions del 1551 de Bartumeu Ribot, 

explica que abans del 1535 les esglésies eren descobertes, no hi havia lloc per celebrar la missa. Després de la 

restauració es va fer camí per poder pujar a Sant Genís, noves portes, es netejà, es restaura la volta del 

presbiteri i construeix una coberta nova de bigues, fulles i teules, emblanquinada de dins i de fora. També es 

restaura la rectoria situada a baix a Santa Margarida.      

Durant la Guerra dels Segadors al 1640 Martorell va ser quarter general de Catalunya i peça important per la 

defensa de Barcelona, això va comportar la fortificació de la vila i del seu entorn. L’exèrcit del marquès de los 

Vélez al gener de 1641 va assetjar i destruir la vila. El 1646 l’administració del priorat de Sant Genís es va 

concedir a Josep Ferrer i el 19 de juliol de 1713 l’exèrcit felipinista, passà per Martorell camí de Barcelona i 

enderrocà el castell, menys l’església que es va conservar. La Guerra de Successió va fer que l’any 1714 es 

prengués el castell de Rosanes i es destruís la seva torre de l'homenatge.         

En plena Guerra Civil Espanyola l’any 1936, van ser incendiades i destruïdes l'església parroquial de Santa 

Maria, l'ermita de Santa Margarida i la capella de la Torre de Santa Llúcia. A la fi de la Guerra Civil, el 23 de 

gener de 1939, l'exèrcit republicà en retirada va volar els ponts del ferrocarril de RENFE i FGC, el pont de ferro 

sobre el riu Anoia, el pont de ferro de la carretera de Terrassa i el Pont del Diable. Martorell va ser 

bombardejada i ocupada per l’exèrcit franquista.3             

A començaments dels anys 1970 l'historiador Antoni Pladevall va treure a la llum un seguit de documents que 

de forma concloent invalidaven l'atribució de la construcció de l'anomenat castell de Rocafort a l'orde del 

Temple i donaven a conèixer els orígens reals d'aquestes construccions, corresponents a un monestir 

benedictí fundat pels senyors de Castellvell de Rosanes l'any 1042. Al document de “L’art romànic de 

Catalunya” de P. Rotger i Sintes de 1968, es demostra com fins al 1970 es deia que el Castell va se edificat per 

l’Ordre del Temple. La seva descoberta va ser inicialment motiu d'una polèmica que, finalment, va motivar 

l'historiador Josep Baucells, director de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, a aprofundir una 

investigació sistemàtica sobre la història del monestir i que va donar lloc a la publicació d'un seguit d'articles a 

la revista Solc, fins a la seva desaparició.  

El treball de Josep Baucells que publicarà el Centre d'Estudis Martorellencs el 23 de Novembre del 2007, 

explica el procés històric que va començar l'any 1042 i fins a l'inici de la recuperació del lloc i de les 

investigacions arqueològiques a Santa Margarida, a partir de 1972.6       

Una noticia del dia 16 de Novembre de 2010, explica:  L'Ajuntament de Martorell ha signat un conveni de 

col·laboració amb Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) per a l'ordenació i rehabilitació del Castell 

de Sant Genís de Rocafort i el seu entorn. Entre les millores previstes hi ha la millora de l’accés a peu, la 

rehabilitació del castell i la instal·lació de punts d’il·luminació per fer-lo visible.  El conveni signat inclou la 

totalitat de l’execució de les obres, que són a càrrec d’ACESA.7     

 

 

 

             

             

             

             

             

             

            

 L’art romànic de Catalunya 1968. Serie XIII. 

 

Portada del llibre - El priorat de Sant Genís de Rocafort (Martorell) 2007 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espanyola
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3.3. DESCRIPCIÓ 2 

L’església és un edifici de planta rectangular , actualment falta l’angle nord-oriental, quasi tota la façana de 

llevant que era l’absis rectangular on s’obrien tres finestres, la major part de la capçalera s’enderrocaren l’any 

1928 i la volta de canó apuntat, com l’arc toral que actualment s’ha conservat, s’enderroca amb el 

terratrèmol de 1448. 

Del castell de Rocafort queden poques restes, alguns fragments de muralles que ressegueixen el perfil i la 

base d’una torre circular. 

Les edificacions del monestir no s’han conservat actualment, segon la descripció del 1535 nomes en quedaven 

tres arcs, restes d’un claustre. 

L’església hauria pogut ser edificada entre 1130/1140 i 1160/1170 un període aprox. de 30 anys. És 

construïda de nova planta en una sola etapa, sense aprofitar estructures anteriors, amb un únic projecte 

arquitectònic. L’única reforma posterior és una finestra d’arc escarser sobre el portal. La resta correspon a un 

edifici romànic construït segons un sol pla molt homogeni. 

Les façanes exteriors i interiors són fetes de carreuat rogenc d’arenosa, pedra de la zona. Els carreus, 

evidencien que no anaven pintats, són rectangulars i quadrats, tenen els angles ben esquadrats de manera 

que s’ajusten amb filades homogènies i s’obté un carreuat de notable regularitat.  

La coberta era formada amb una volta apuntada, com ens ho indica l'arc toral que encara es conserva, era 

construïda amb el mateix tipus de pedra i de carreuat que els murs de l'edifici.  Aquest arc i el que separa el 

cor de la nau, reforçaven la volta, al presbiteri prop del primer arc se’n conserva una part. La volta partia 

d’una línia d'impostes en cavet, situada al mateix nivell que les dels arcs torals.  

Al terratrèmol de 1448 la volta es va enderrocar i només es salvà una part al presbiteri, que encara es 

conservava abans de la restauració de Joan Bolet l’any 1535, quan es diu que hi creixia a sobre una grossa 

olivera. Aquest fragment de volta va ser restaurat perquè no hi plogués i a la nau en lloc de volta s'hi disposà 

un embigat, «de jàsseres bigues i de fulles i de teules». 

L’església es divideix en presbiteri, cor i nau: El presbiteri i el cor ocupen més de la meitat de l’edifici perquè 

era una església monàstica. 

 Aquests tres espais són separats per dos arcs torals apuntats, és conserva sencer el que està mes a prop del 

presbiteri i són aguantats per pilars de base en T on del braç central parteix l’arc. A l’arrencada dels arcs torals 

hi ha impostes amb motllures molt senzilles, similars a les del portal. 

 En els espais interiors del presbiteri, cor i nau es formen amb arcosolis d’arcs apuntats, a manera de 

capelletes laterals i són disposats regularment a banda i banda del temple. Així, dos i dos a cada costat de la 

nau, un a cada banda del cor i un a cada banda del presbiteri, aquests darrers més amples que els altres aixó 

es possible ja que aquesta zona es més ample. Els arcosolis, lligats amb el carreuat dels murs laterals, els arcs 

apuntats s’obren sobre impostes de motllures senzill (un bocell i un filet). Els pilars entre els arcosolis són 

llisos y de base rectangular. S’obren unes finestres a la façana meridional, dins dels arcs, menys al del cor que 

té la porta al monestir.  

  

Planta general església i castell –Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. 1992 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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La porta que donava accés al monestir, que actualment ja no es conserva cap de les edificacions, es cobreix 

amb un arc de mig punt i conserva encara els galzes de pedra. S’obre al tram central, descentrada respecte 

l’arcosoli, arrambada al pilar oriental.  

Al exterior d’aquest portal lateral es conserven tres urnes funeràries, les de Guillem Ramón III, Albert i 

Guilleuma (una d’aquestes es conserva al Museu Vicenç Ros de Martorell). Tallades a la mateixa pedra 

arenosa rogenca del temple, són anepigràfiques i nomes tenen unes creus gregues inscrites en uns cercles. 

La porta principal d'aquest temple és al centre de la façana de ponent. És una porta de doble arquivolta amb  

les arestes en bocell perfilat i timpà llis, emmarcat per un arc interior. Les dues arquivoltes tenen a la línia 

d’arrencada unes senzilles impostes, en cavet i amb un file perfilat, que actualment en falta una. L'arquivolta 

exterior té un guardapols ornamentat amb mitges boles. L'arquivolta a interior estava sostinguda per 

columnes, que no s’han conservat. Si que es conserva un dels capitells que pertany a aquest portal en el 

Museu de l’Enrajolada de Martorell. Les tres arquivoltes són tallades en pedra arenosa de gra més fi i color 

més clara que la de les parets de l’església. 

El temple no devia tenir gaire bona il·luminació. El presbiteri tenia cinc finestres, tres a la paret dels fons i una 

a cada lateral, el cor no en tenia cap i la nau només en tenia dues a la paret de migdia i posteriorment s’obrí 

una finestra sobre el portal d’arc escarser. Les finestres de la façana de migdia són totes espitllerades al 

exterior i les de les façanes de llevant i tramuntana són de doble esplandit. La protecció a les finestres de 

migdia, devia ser per precaució ja que en aquesta part es on es concentraven les fortificacions del monestir. 

Al interior del temple, les finestres espitllerades tenen biaix que es cobreix per arquets de mig punt 

adovellats, com el romànic més auster. Menys la del presbiteri que te l’arc tallat en un sol carreu gran. Al 

exterior aquestes finestres són fines i llargues coronades per carreus monolítics amb els arquets buidats. La 

finestra del presbiteri té una urna a la part de sota al exterior, això fa que aquesta sigui més curta respecte les 

altres. Les altres finestres, només es conserva la meitat de la finestra de tramuntana i la meitat d’una de les 

tres finestres, la més propera a la façana de mig dia. 

 

 

 

 

 

 

  

Façana est – Arxiu del CEM 

Planta general església – Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. 1992 
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3.4. CRONOLOGIA 

 

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

8 Abril 1042 
Fundació i dotació del monestir de Sant 
Genís de Rocafort. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 112 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 374 

6 de juliol 
1110-1126 

Testament Guillem Ramon I, donació 
esplèndida a Sant Genís 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 117 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 375 
- Baucells, J. El priorat de Sant Genís de Rocafort 
(Martorell) 2007; 27 

30 Abril 1123 
Es jura un testament al altar de Sant Joan 
de l’església de Sant Genís. 

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 118 
 

1130/40 
Inici de la construcció de l’església, 
gracies a la donació de Guillem Ramon I 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 134 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 377 

1160/70 Finalització de la construcció de l’església 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 134 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 377 

1176-1178 
Testament de Guillem Ramón III, deixa el 
seu cos perquè sigui enterrat al monestir. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 121 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 375 

1205 
Guillem Albert, fill de Guillem Ramón III, 
es enterrat a Sant Genís 

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 122 
 

1226/28 
Guilleuma, germana de Guillem Albert, es 
enterrada a Sant Genís 

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 122 
 

Maig 1448 
Terratrèmol que destruí les voltes de la 
nau, se’n salva la del presbiteri. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 124 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 376 

 

 

  

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

1534 

El prior va ser secularitzat i Joan Bolet 
restaurà les dues esglésies i el camí per pujar 
a Sant Genís. Repara la volta del presbiteri i a 
la nau construí un embigat amb bigues, 
fulles i teules. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 124,129 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 376 

1640 
Durant la Guerra dels Segadors, Martorell va 
ser quarter general de Catalunya i peça 
important per la defensa de Barcelona. 

- Rotger, P. L’art romànic de Catalunya 1968. 
Serie XIII. 

1713 
Es destrueix el castell quan l’exèrcit reial es 
dirigeix a Barcelona, nomes queda l’església i 
algun mur. 

- Rotger, P. L’art romànic de Catalunya 1968. 
Serie XIII. 

1928 
S’enderroca l’absis  i part de la volta, la 
façana de llevant, l’angle nord-oriental. 

- Rotger, P. L’art romànic de Catalunya 1968. 
Serie XIII. 

1970 

L’historiador Antoni Pladevall publica 
documents del orígens reals de la 
construcció del castell. 
 

- Baucells, J. El priorat de Sant Genís de 
Rocafort (Martorell) 2007; 

2007 
Publicació del llibre “El priorat de Sant Genís 
de Rocafort (Martorell)” de Josep Baucells 

http://www.amartorell.com/html2/public/en
titats?id=92&showContent=NOTICIES&conte
nt=47564 

2010 
Martorell ha signat un conveni per a 
l'ordenació i rehabilitació del Castell de Sant 
Genís de Rocafort i el seu entorn. 

http://www.regio7.cat/baix-
llobregat/2010/11/19/martorell-signa-
conveni-acesa-rehabilitar-monestir-
rocafort/114222.html 
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20. Porta principal - Mònica Cortina, Agost 2011 
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28. Motllures arcs - Mònica Cortina, Agost 2011 
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4. SANT PERE DE ROMANÍ (Molins de Rei) 
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4.1. EMPLAÇAMENT 

La capella de Sant Pere de Romaní està situada a la localitat de Molins de Rei a la comarca del Baix Llobregat, 

al sud de la província de Barcelona. 

Molins de Rei es situa a la part esquerra del riu Llobregat, s'estén des de la plana del riu fins als contraforts 

occidentals de la Serra de Collserola, la Serralada Litoral. Al nord es limita amb El Papiol i Sant Cugat del 

Vallès, al nord-est amb Barcelona, al sud amb Sant Feliu de Llobregat i a l'oest amb Sant Vicenç dels Horts. 

Al Sud de la capella, molt a prop es troba Can Capellans, és una casa més senyorial que les altres masies que 

trobem al seu voltant, situat a la carena del litoral amb Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 

Vicenç dels Horts... A l’est trobem Olorda amb la seva pedrera. Al nord molt a prop trobem el castell Ciuró, 

actualment en ruïnes. 

La capella s’aixeca sobre un dels turons que volten la muntanya d’Olorda a uns 100 metres d’altura, sobre el 

Llobregat, prop del  poble de Molis de Rei, al vessant oest de la Serra de Collserola. Aquest lloc antigament 

s’anomenava Dudisme o Duodecimo, topònim que es documenta des de finals del segle X fins al segle XIII i 

sembla referir-se a un punt en la via a Barcelona que es distanciava 12 milles. Però el nom amb que se’l coneix 

és Sant Pere de Romaní, relacionat amb la vinculació de la capella a Sant Pere de Roma i no relacionat amb la  

planta de romaní. Però ha anat evolucionant amb el temps, s’anomenava Romaniras al 1038, Romaniar a 

partir del segle XV i el 1590 i  Romaní, que és el nom actual.2             

El millor camí per arribar-hi és, seguint el carrer de la Riera de Bonet, que neix a la carretera nacional II pel km 

609,100 i passa prop de Can Capellans. 

En altres temps l’ermita de Sant Pere de Romaní pertanyia al terme de Santa Creu d’Olorda i des de 1916 

forma part de Molins de Rei. 

És un petit edifici d’una nau i absis semicircular sense arcuacions. La torre adosada al costat es d’època 

moderna i fortificava el mas que al segle XVI hi havia al voltant de la capella. 

Al 1949 l’ermita i la torre es va declarar com a Bé Cultural d’Interès Nacional.8            

El museu municipal de Molins de Rei va ser creat l'any 1953 en el si de la Fàbrica Tèxtil Can Samaranch. Es va 

anar configurant paral·lelament al procés de transformació de la vila: s'enderrocaven edificis i es recollien 

materials que es considerava que podien tenir un interès històric o testimonial. 

Hi ha testimonis de l'existència d'un poblament prehistòric continuat, que s'inicia al període paleolític. A la 

riba del Llobregat s'han descobert eines de la indústria de còdols que hi pertanyen. A la cova de l'Or de Santa 

Creu d'Olorda (ja dins el terme de Sant Feliu de Llobregat) es troben restes neolítiques i és evident un hàbitat 

continuat fins a l'edat del ferro. D'època ibèrica són els poblats del puig d'Olorda, de la Plaça de les Bruixes i 

de les Argiles, amb origen al segle IV aC.9              

  

Molins de Rei – Comarca del Baix Llobregat 

Situació 

Emplaçament  

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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El poble de Molins de Rei neix l'any 1188 quan Alfons II, rei d'Aragó i comte de Barcelona, confia la 
construcció d'uns molins a un tal Joan dit "dels molins". Una vegada construïts, i per decisió reial, els molins 
queden sota la responsabilitat de Bernat el Ferrer. Una de les condicions que se li imposa és que ha de viure 
allà i tenir cura de l'edifici de nova construcció. Així se sembra la llavor d'un nou municipi.9    

  

Monica Cortina, Setembre 2011 

Pobles de Catalunya - Albert Esteves, 2006 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1188
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alfons_el_Cast
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_dit_%22dels_molins%22
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernat_el_Ferrer&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
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4.2. HISTÒRIA 1, 2, 12 

El lloc on s’aixeca l’ermita, anomenat Dudisme, es documenta des del 985. Aquell any, Guillem, senyor dels 

castells d’Esparreguera i de les Espases, es donà a la seu de Vic el que hi tenia en aquelles terres amb tots els 

seus béns. Dudisme, donava nom en aquella època a un ampli territori on també hi tenien béns altres 

senyors, com el bisbe Vives de Barcelona, que ho donà a l’església de Sant Miquel de Barcelona, l’any 992 al 

seu definitiu testament. Ènyec Bonfill, senyor de Cervelló, també hi posseïa béns i va fer una permuta amb 

l’abat de Sant Cugat per la qual li donava la torre i quatre parellades de terra dins del terme d’Olorda, prop de 

la via de Dudisme. En les butlles papals dels anys 1002, 1007, 1023, 1098 i 1120, van ser confirmats tots 

aquests béns.                     

La capella és documentada des del 1001, citat en un oratori a Dudisme. Baldofres i la dona Chillio fan una 

donació a Sant Pere de Roma de terres, vinyes, cases, horts, arbres i l’oratori que hi ha construït,garrigues, 

pasturis i colomers, terres cultivades i ermes, tot situat al comtat de Barcelona. Però pagant a la Santa Seu un 

sou cada any es reserven el dret de ser usufructuaris per ells, els seus fills i altres descendències. Com diu el 

document, els fundadors de l’oratori devien ser Baldfred i Chillio. L’església ja era construïda el 1001, es 

dedueix que devia ser fundada recentment i el més probable és que encara no estigues dedicada, ja que si fos 

així hi constaria el nom del titular. Des de la meitat del segle anterior hi havia una gran relació de Catalunya 

amb el Papat de Roma, per això no es feia estrany la donació a Sant Pere de Roma. El que és estrany és la 

donació de terres i esglésies, ja que normalment la donació dels particulars a la Santa Seu era en monetari. La 

donació que feren Baldomer i Chillio, es pot interpretar en el sentit que al fer-la pretenien, assegurar-se una 

certa protecció per ells i els seus descendents, i alhora mantenir la seva independència, sobretot del monestir 

de Sant Cugat, ja que era un poderós senyor territorial proper que també tenia béns a Dudisme i a molts 

altres llocs del Llobregat. Aquest monestir sembla que anys següents pretén el domini de la capella.               

L’ermita es cita amb la seva advocació al 1032, quan els marmessors del difunt Gasalter juraren el testament 

sagrat damunt l’altar de Sant Pere, fundat a la parròquia de Santa Creu d’Olorda. D’això s’interpreta que entre 

el 1001, que la capella encara era innominada i el 1032, que es el lloc de veneració de Sant Pere, es degué 

produí la consagració de l’ermita, de la qual adoptà el mateix nom, Sant Pere, de l’església mare de la qual 

depenia. El que no se sap es qui era Gasalter, que fet que el seu testament va ser jurat a Sant Pere de Romaní 

ens indica que devia ser veí de la zona, i això es corrobora per la seva voluntat de ser enterrat a santa Creu 

d’Olorda, per la que dona 5 sous.                     

Al 1111 tornem a trobar anomenada l’ermita de Sant Pere de Dudismo, en una permuta realitzada pel 

matrimoni de Berenguer Gerribert Ermengada i Pere Bernat Oliva quan aquells li lliuren unes terres  que hi 

havia. Albert d’Apierola el 1141 va donar en mans del sacerdot Ramon, a l’altar de Sant Silvestre de la catedral 

de Barcelona, mig quarter d’oli (mesura d’Olorda, que s’utilitzava a la zona) provinent de les oliveres i de les 

terres de Dudisme a la parròquia de Santa Creu d’Olorda. El document indica que han de donar cada any 

aquest oli per la Quaresma, Pere Ermengol, que era de les terres de Dudisme, els seus descendents i per la 

posteritat, per raó de l’arrendament de les terres on hi ha les oliveres.                     

El 1162 el monestir de Sant Cugat fa la donació de la casa de Gallifa, a Albert de Pierola, sempre i quan ell 

sigui mort la casa torni a formar part del monestir. També amb la condició que Albert donava al monestir la 

quarta part de tot el domini de les terres que tenia a Sant Pere de Dudisme. Si Albert moria sense  

  

Façana ermita amb mas Moriscot - Antoni Canals Déu 1904 

Panoràmica de l'ermita amb el mas - IMHB Principis S.XX 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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descendència, en aquest cas, Sant Cugat es quedaria amb tot el domini de Dudisme. Aquí es demostra el 

interès que tenia el monestir de Sant Cugat amb obtenir el domini de Dudisme, ja que confrontava a l’Est amb 

el puig Aguilar, al sud amb les terres de Sant Cugat i dels comtes i a l’Oest amb el Llobregat.                 

Les terres de Sant Pere de Dudisme pertanyen al missatger Bonanat, fins que el desembre del 1248, fent 

aquest, la donació a Maratori i la seva esposa de la capella de Sant Pere de Duisme que hi tenia a les seves 

terres. També els hi donà diverses terres de prop de l’ermita i una font situada a la part superior de l’hort, el 

lloc anomenat Gironella. Per tot això, a canvi, a més de les almoines que poguessin recollir de la capella, 

també havien de pagar un cens per Nadal. S’interpreta que aleshores ja hi havia uns ermitans a l’ermita de 

Sant Pere.                      

Del segle XIV al XVII s’han trobat algunes noticies històriques que ressenyen deixes a la capella de Sant Pere 

fetes pels senyors de les terres del lloc i també donacions de diversos ciutadans.                  

La capella havia estat destruïda l’any 1808, en part pels francesos,. Al 1860, pertanyia als pares felipons de 

Barcelona i fou comprada per un tal Rabassa l’any 1863, que la va reconstruir fent les modificacions a les 

parets, la porta i el campanar.10           

Sembla que la torre que hi ha adossada al lateral dret de l’ermita de Sant Pere de Romaní era del segle XVI i 

un mas anomenat Mas Moriscot construït al seu voltant. Al segle XIX la torre va ser modificada per fer 

l’instal·lació del telègraf òptic. Aquesta torre formava part de la línia militar de telègraf òptic de Barcelona a 

Lleida. La línia s’iniciava al castell de Montjuic, la primera torra era la de sant Pere Màrtir, desprès ja venia la 

de Sant Pere de Romaní i desprès a continuació hi havia la torre de Castellbisbal, que es situa a sobre mateix 

de Martorell i esta restaurada. Aquest sistema de comunicació va durar de 1844 a 1862 una durada molt 

curta, tot i que es va tornar a utilitzar durant la tercera guerra carlina (1872-1876). El mas es va enderrocar a 

principis del segle XX i la torre encara continua al costat de l’ermita.11            

L’església va ser reconstruïda al 1956, després patí un període d’abandó fins l’any 1987, que es creà l’Escola 

Taller de Restauració, que va iniciar les obres de consolidació i rehabilitació definitives.               

Al 1985 es va publicar un llibre “L'ermita de sant Pere de Romaní i el seu entorn” de Josep M. Jorda i 

Capdevila, que explica l’historia d’aquesta capella i el seu entorn.         

Al Juny del 2010 es presenta el projecte de restauració de l’ermita de Sant Pere de Romaní. L’ermita de Sant 

Pere de Romaní i la torre de Senyals annexa, ubicades dins l’àmbit del Parc de Collserola i de titularitat 

privada, estan declarades Béns Culturals d’Interès Nacional i, a partir d’ara, disposen d’un projecte de 

restauració que contempla actuacions de consolidació d’estructures, recuperació d’elements característics de 

la construcció i un accés a la part superior de la torre de senyals mitjançant una escala de cargol.13             

  

Portada del llibre - L’ermita de Sant Pere de Romaní i el seu entorn. 1985 

 

Josep Salvany i Blanch, 1921 

http://www.antiquariamalda.com/es/autor/jorda-i-capdevila-josep-m
http://www.antiquariamalda.com/es/autor/jorda-i-capdevila-josep-m
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4.3. DESCRIPCIÓ 2 

L’ermita de Sant Pere de Romaní és un petit edifici d’una nau de planta rectangular i un absis semicircular a 

l’est.  

La nau té característiques del primer art romànic o del segle XI (finestres de migdia, d’esplandit interior). Els 

grans carreus d’angle de les cantonades, col·locats de llarg i de traves, per això es pensa que podria ser 

l’oratori que construïren Baldofred i Chillio abans del 1001 o un reflex d’aquell primitiu oratori efectuat molt 

aviat, abans del 1032. 

L’absis es gairebé tan ample com la nau, resulta massa gran, no està lligat a la nau sinó que està adossat. Va 

ser construït en un moment en que la nau ja era edificada, força temps després de la fundació de la capella 

per la falta d’arcuacions, amplada bastant pronunciada dels semicercles absidials, adovellats de la finestra, 

etc. Per la seva estructura i morfologia podem considerar que l’absis va ser construït a la primera meitat del 

segle XII. En una restauració feta recentment han aparegut algunes de les impostes de secció inclinada que hi 

havia sota la cornisa del teulat primitiu. 

Aquest absis s’entrega a la nau a través d’un arc amb dovelles de diferents mides, es lliure directament als 

murs de la nau per els dos costats i en sobresurt una mica només pel costat meridional. Es cobreix amb una 

volta de quart d’esfera.  

Al centre de la paret de l’absis hi ha una finestra de doble esplandit i arc de mig punt, amb dovelles bastant 

grans i més ben tallades, en comparació amb la resta de carreus rectangular tallats amb poca regularitat de la 

paret absidial. Trobem restes abundants d’un arrebossat exterior. 

La nau és poc més alta que l’absis i per la part exterior és llisa, sense arcuacions. La volta és de canó, amb 

empremtes d’encanyissat, neix de sobre mateix de les dovelles de la finestra d’esplandit interior que s’obre a 

la banda del sud. Per la qual cosa es creu que es degueren fer modificacions a la volta, en el moment en que 

l’absis va ser adossat a la nau principal. La volta de la nau es devia refer quan s’adossà l’absis, que es de canó. 

La nau té un aparell més petit que l’absis, sobretot a la part inferior de les parets, per això es podria deduir, 

com a mínim en aquest sector, que correspongués a la de Baldofred i Chillio del 1001, que hauria estat 

reformada segurament abans del 1032. L’aparell interior del sector de la paret del sud de la nau és molt 

característic de les més antigues esglésies del primer romànic. Els grans carreus de les cantonades exterior de 

la nau, encara que això sigui d’una època anterior, l’aparell és ben característic del segle XI. Per tot això es 

creu que la nau va ser construïda entre 1001 i 1032.                            

La torre de guaita, de planta quadrada, adossada al costat de l’ermita, és d’època moderna, construïda al 

segle XVI juntament amb el mas Mariscot al seu voltant. El mas fou enderrocat al segle XIX i la torre es 

modificà per a la instal·lació del telègraf òptic.  

El portal romànic, que va ser refet modernament, hi ha tapiat el buit de l’arc de l’antic portal de l’ermita, 

sense les dovelles, i pel que se n’ha conservat sembla que podria ser de mig punt. A sobre hi havia un oculus 

obalat, actualment tapiat. En el coronament del mur trobem un campanar d’espadanya d’un sol ull, de la 

mateixa època que la torre adossada. No hi ha restes de la porta primitiva que hi havia al mur del sud, que 

posteriorment serviria per a comunicar la capella amb la torre. 

 

      

     

     

     

      

Planta general església – Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. 1992 

Planta església - Full informatiu del Romànic, abril 1978; num.11 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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4.4. CRONOLOGIA 

 

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

985 
Es documenta el lloc on s’aixeca l’ermita 
anomenat Dudisme. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 526 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 389 

1002-1120 
Van ser confirmats tots els béns de 
Dudisme, en les butlles papals. 

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 527 
 

1001 
La capella es documenta en un oratori a 
Dudisme. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 527 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 389 

1001-1032 
Consagració de l’església que adopta el 
nom de Sant Pere, el mateix que l’església 
mare de Sant Pere de Roma. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 528 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 389 

1111 

L’ermita es troba anomenada en una 
permuta realitzada per Berenguer 
Gerribert i Pere Bernat quan els hi lliuren 
uns alous que hi havia. 

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 529 
 

1141 
Albert d’Apierola va donar oli provinent de 
les oliveres i de les terres de Dudisme a la 
parròquia de Santa Creu d’Olorda.  

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 529 
 

1162 

El monestir de Sant Cugat fa la donació a 
Albert de Pierola la casa de Gallifa, amb la 
condició que donés al monestir la quarta 
part de les terres que tenia a Dudisme. 

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 529 
 

Desembre 
1248 

El missatger Bonanat, el qual pertanyien 
les terres de Sant Pere de Dudisme, fins 
que donà a Maratori i la seva esposa, la 
capella de Sant Pere de Duisme que hi 
tenia a les seves terres. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 529 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 389 

S.XIV-XVII 

Es troben algunes noticies històriques de 
donacions a la capella de Sant Pere fetes 
pels senyors de les terres del lloc i també 
diversos ciutadans. 

 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 389 
 

S. XVI 
Construcció de la torra adossada al lateral 
dret de l’ermita i dels mas Moriscot al seu 
voltant. 

 
- http://coneixercatalunya.blogspot.com 
- http://ca.wikipedia.org 
 

 

  

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

1808 
La capella havia estat destruïda, en part 
pels francesos, pertanyia als pares felipons 
de Barcelona. 

 
- Full informatiu del Romànic. Artestudi 
edicions Juny 1978;  num.12 
 

1844-1862 
La torre va ser modificada per fer 
l’instal·lació del telègraf òptic. 

 
- http://coneixercatalunya.blogspot.com 
 

1860 Va ser comprada per un tal Rabassa. 

 
- Full informatiu del Romànic. Artestudi 
edicions Juny 1978;  num.12  
 

1863 
Rabassa la va reconstruir fent les 
modificacions a les parets, la porta i el 
campanar.  

 
- Full informatiu del Romànic. Artestudi 
edicions Juny 1978; num.12  
 

1872-1876 
Utilització del telègraf òptic durant la 
tercera guerra carlina. 

 
- http://coneixercatalunya.blogspot.com/2010/ 
01/sant-pere-de-romani-molins-de-rei-
baix.htm 
 

S.XX Enderrocament del mas Moriscot. 
 
- http://ca.wikipedia.org 
 

1956 
Reconstrucció de l’església, posteriorment 
es va abandonar. 

 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 389 
 

1985 

Publicació de “L'ermita de sant Pere de 
Romaní i el seu entorn” de Josep M. Jordà 
i Capdevila, que explica l’historia 
d’aquesta capella i el seu entorn. 

 
- Jordà, JM. L’ermita de Sant Pere de Romaní i 
el seu entorn. Edit. Gràfiques Llopart 1985 
 

1987 
Es creà l’Escola Taller de Restauració, que 
va iniciar les obres de consolidació i 
rehabilitació definitives. 

 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 389 
 

Juny 2010 
Es presenta el projecte de restauració de 
l’ermita de Sant Pere de Romaní. 

 
- http://www.elllobregat.com/noticia/1049/ 
 

http://coneixercatalunya.blogspot.com/
http://ca.wikipedia.org/
http://coneixercatalunya.blogspot.com/
http://ca.wikipedia.org/
http://www.antiquariamalda.com/es/autor/jorda-i-capdevila-josep-m
http://www.antiquariamalda.com/es/autor/jorda-i-capdevila-josep-m
http://www.antiquariamalda.com/es/autor/jorda-i-capdevila-josep-m
http://www.elllobregat.com/noticia/1049/
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1. Agustí Cerdà, 1932 

1. Antoni Canals, 1904 

1. Mònica Cortina, Octubre 2011 1. Joan Prats, 1985 1. Pere Català, Gener 1964 

1. 
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2. Agustí Cerdà 1932 

2. Albert Esteve, 2006 
2. Montserrat Pagès, 1991 

2. Autor desconegut, 1970-1987 
2. 
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 6. Espadanya – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

5. Absis – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

6. Porta d’accés – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

3. Restes de teules – Mònica Cortina, octubre 2011 
4. Finestra absis – Mònica Cortina, octubre 2011 

4. 
5. 

3. 

6. 
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8. Finestra paret sud-est – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

7. Finestra de l’absis – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

9. Porta entre església i torre – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

7. Trobada entre la voltes de l’absis i  la nau – Mònica Cortina, octubre 2011 

7. Absis – Mònica Cortina, octubre 2011 

7. 

8. 

9. 
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12. Porta paret nord-est – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

12. Finestra paret nord-est – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

13. Porta paret sud-est – Mònica Cortina, octubre 2011 

 

10. Coberta torre – Mònica Cortina, octubre 2011 11. Porta entre torre i església – Mònica Cortina, octubre 

2011 

10. 

12. 

13. 11. 
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5. SANT PERE DE VOLTRERA (Abrera) 
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5.1. EMPLAÇAMENT 

L’església del castell de Voltrera, actualment està situada al mig de la urbanització Can Vilalba, dins el terme 

d’Abrera a la comarca del Baix Llobregat, al sud de la província de Barcelona.  

El castell de Voltrera s’alça al cim d’un turo (189-218m) a la serra d’en Ribes i a l’esquerra del Llobregat, a 

prop de l’antiga Vilalba. Aquest, va donar lloc a un territori feudal conegut com la cuadra de Vilalba, que 

s’integraria a la baronia de Castellvell i a la parròquia d’Abrera. Es diu que “Del castell de Voltrera nasqué la 

vida d’Abrera”.14                  

És un dels “Béns culturals d’interès nacional” del municipi.15 Les restes estan sobresortint en un turó, protegit 

per una tanca metàl·lica. Amb una situació estratègica domina el vell camí de l’esquerra del Llobregat i te 

comunicació visual amb el castell Vell de Rosanes, cap de la baronia, i amb el castell d’Esparreguera a l’altre 

banda del riu.  

Per arribar-hi es pot accedir des de Ullastrell, Martorell o des de Montserrat per la carretera que porta a Olesa 

de Montserrat fins a l’urbanització de Can Vilalba on a dal del turó es troben les restes de Voltrera. 

Abrera es localitza a l'extrem nord de la comarca, als dos costats del riu Llobregat. Delimitat al nord amb 

Esparreguera i Olesa de Montserrat, al sud amb Martorell, a l’est amb Ullastrell i a l’oest amb Sant Esteva 

Sesrovires. Els habitants estan distribuïts entre el nucli urbà, el nucli antic diferenciat de Santa Maria de 

Vilalba i les antigues urbanitzacions, ara transformades en barris: Can Vilalba, Ca n'Amat, Les Carpes i Sant 

Miquel. 

Els primers assentaments d’aquesta ciutat  són ibers, dels que s'ha localitzat, una zona d'emmagatzematge de 

gra en sitges, que seria una estació intermitja a la ruta d'exportació del cereal entre les planes de l'interior 

d'Hispània i la costa mediterrània.  

El poblat més antic de l’actual terme d’Abrera el podem situar en l’època romana. Era constituït per algunes 

cases, les “Vil·les romanes”. Una d’elles, estava prop d’on actualment podem trobar l’ermita de Sant Hilari i 

una altra Vil·la romana deuria estar a l’esquerra del Llobregat, el que va donar nom a Vilalba.  

L’Abrera actual va néixer quan es van allunyar els perills d’atacs, amb la construcció de l’església romànica de 

Sant Pere al 1110, que era envoltada de cases agrupades al peu del camí a Montserrat. 

Del recinte del castell de Voltrera, actualment es conserven alguns murs i la base d’una torre. El que millor 

s’ha conservat és la capella, construïda a mitjans del segle XI i formada per una nau acabada amb un absis 

semicircular amb dues absidioles als murs laterals. L’absidiola del mur sud està derruïda i és el punt d’accés a 

l’església. La capella és una dependència del castell i esta adossada al seu costat dret. L’entrada està situada a 

la paret nord, actualment inaccessible i està orientada a l’Est, tal com era costum aleshores.16      

Del topònim de Voltrera o Voltorera si troben dos significats procedents del llatí: “vulturaria” que vol dir 

“indret de voltors” del qual els senyors de Voltrera eren mereixedors d’aquest nom per fer costat a les tropes 

filipinistes a la guerra de Successió. I una segona,  “vulturnus”, vent càlid i molest de l’est que bufa a l’estiu, 

que es tracta de la descripció d’un element essencial de la natura, el vent, i no de la presencia d’animals. 

  

Abrera – Comarca del Baix Llobregat 

Situació 

Emplaçament  

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Localitzaci%C3%B3_d'Abrera_respecte_del_Baix_Llobregat.svg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Iber
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hisp%C3%A0nia
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La població d’Abrera es va incrementar notablement, quedant això reflectit en el cens de 1718 i 

1787 i comparant-ho amb els anteriors segles on habitualment hi havia epidèmies i altres desastres 

naturals. Al segle XIX seguí el creixement i es formaren nous barris. Amb la industrialització i la 

immigració es van seguir creant nous barris i Abrera va deixar de ser un poble agrícola per anar-se 

transformant en una vila plenament industrial, com ho és actualment.16        

El municipi està en creixement continuat, tant per l’eixamplament de la vila com per la consolidació 

de les urbanitzacions, i aquest l'increment demogràfic implica nous i millors serveis. 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

  

  

  

  

   

Vista general del Castell de Voltrera - Pere Català Roca, Març de 1964 

Document 1. Carrers i monuments 
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5.2. HISTÒRIA 1, 2, 17 

Les restes del castell i de la capella, s’alcen, tal com s’ha mencionat,  al cim d’un turo a l’esquerra del 

Llobregat.  

El terme de Voltrera el trobem anomenat a un document testamentari de la monja Fruiló a Sant Pere 

d’Egara,l’any 996. El castell es documenta des de 1027, tot i que havia d’existir almenys des dels darrers anys 

del segle IX. El castell de Voltrera pertanyia a l’alta senyoria dels Castellví i era destinat a cada generació dels 

Castellví fins l’any 1252, que es va trencar la tradició, i va passar a mans dels Montcada. El llinatge Voltrera 

apareix en tot el període comprès entre 1140 al 1449,  període que es correspon a la part més antiga del 

castell on han estat trobades restes de columnes i capitells gòtics sota terra.                  

La primera data que es coneix del moment en que es pot datar la construcció de la capella és del 1041, en ple 

segle XI, amb la reconstrucció i repoblament del país després d’haver passat el perill de les incursions 

musulmanes. Per la regularitat dels carreus i per la manca d’arcuacions llombardes a l’absis, es podria suposar 

una construcció de finals del segles XI, però no gaire més moderna per l’estructura senzilla de la porta i 

l’existència d’arcuacions al mur lateral. La capella té una construcció característica del primer romànic, 

construïda abans del 1058.              

L’any 1110, el senyor de Castellví, Guillem III de Castellvell, va deixar en testament l’alou de Voltrera a 

l’església de Sant Genís de Rocafort. També va fer donacions  destinades a obres i a la dedicació del temple a 

diversos monestirs i esglésies. Al no fer menció de Sant Pere de Voltrera, s’ha d’interpretar que la capella ja 

estava construïda i dedicada.                                

L’any 1254 Ramón de Voltrera, confirma la donació del cos del seu pare a Montserrat (sabem per altres 

disposicions testamentaries que volia ser enterrat a Montserrat), i donà també la casa i la hisenda de 

Maltorrent, de la parròquia d’Abrera i del castell de Voltrera.                                   

De la capella, en tenim noticia a partir de les visites pastorals a partir de 1310 que realitzaren els bisbes de 

Barcelona, per la seva diòcesis. D’aquell mateix any també consta un benefici a favor de Guillem Costa.          

Al 1377, la vídua de Ramon de Sentmenat, Francesca, va redactar un inventari dels béns del castell de 

Voltrera de la baronia dels Castellví. El castell a la primera meitat del s.XV, com tota la baronia dels Castellví, 

pertanyia a la corona, però no segui així, quan el 1474 Joan II la donà a Lluís de Requesens.                        

Posteriorment el castell de Voltrera quedà a mans dels Desplau que fundà un benefici a la capella.  Miquel 

Desplau, l’any 1554, instituí una causa pia que incloïa: un benefici sota la invocació de sant Anna i sant Pere, 

una missa setmanal a la capella del castell i una dotació econòmica per dot de matrimoni o d’entrada en 

religió per estudis o necessitat de manutenció dels seus descendents. El benefici també incloïa la donació 

oportuna per reparació de la capella i provisió d’ornaments. Es suposa que el castell i la capella es trobaven 

en mal estat des de l’època de Joan II i que ara es restaurava.               

El castell es destrueix a la guerra dels segadors (1640-1652) ja que la moneda més moderna que s’hi ha trobat 

es del 1641. El castell es degué refer amb més pobresa, amb obra més feble i la ceràmica que s’hi pot trobar 

pertany a la segona meitat del segle XVII. Es troben també peces  catalanes blaves de principis del segle XIX. 

             

   

  

 

  

Vista general del Castell de Voltrera - Pere Català Roca, Març de 1964 

Casa de Vilalba 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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El castell es destrueix a la guerra dels segadors (1640-1652) ja que la moneda més moderna que s’hi ha trobat 

es del 1641. El castell es degué refer amb més pobresa, amb obra més feble i la ceràmica que s’hi pot trobar 

pertany a la segona meitat del segle XVII. Es troben també peces  catalanes blaves de principis del segle XIX.18  

Amb el casament de Maria Desplau i Josep Amat, Voltrera va passar als Amat. Durant la guerra de Successió 

(1705-1714), per raons de seguretat,  Josep Amat, que era filipinista, solia residir al castell de Voltrera, que 

des del S. XVI també s’anomenava de Vilalba.                       

Quan va acabar la guerra, construïren de nou la casa de Vilalba, al peu del castell. Al 1745 es va fer l’obra per 

baixar l’aigua del castell a la casa i el 1767, Manuel Amat, virrei del Perú, mentre estava a Lima va fer els 

plànols i els cabals necessaris per que l’antiga casa de Vilalba es pogués convertir en residencia senyorial. A 

l’Octubre de 1777, quan el virrei Amat tornà d’Amèrica, anà directament a la casa de Vilalba sense passar 

primer  pel castell.                         

Al cap de dos anys de la vinguda del virrei, Gaietà d’Amat, nebot seu i senyor de Voltrera,  va demanar al 

bisbe la reducció de la causa pia i la supressió de les misses a la capella del castell. Però el bisbe no ho va  

permetre, per tant les misses es van celebrar fins més tard del 1779, i tot i que es va intentar revocar no es va 

aconseguir.                     

Amb l’arribada del virrei i la demanda de supressió de les misses, es demostra que el castell deixa de ser la 

residencia dels senyors, traslladats a la nova casa de Vilalba. Després del seu despoblament hi hagué una 

espoliació completa dels seus elements constructius aprofitables (bigues, fustes, mosaics i pedres). En poc 

temps la ruïna va ser total.  El castell degué esser desproveït d’elements nobles i en resta només una petita 

masia, on hi habitaren masovers fins a principis del segle XIX.                           

Després ja no tenim més documentació fins al 1846, quan un pagès d’Abrera, va demanar el trasllat de la 

capella del castell de Voltrera on ja no hi havia culte, a la parròquia propera d’Ullastrell. Als anys 60 ningú de 

la zona tenia noticies del castell de Voltrera. 

La publicació de “Margarola: Butlletí d’Abrera núm. 67, al juny del 1977” descriu l’estat de conservació de la 

capella i de la seva façana Oest encara existent. Amb la publicació de “Margarola: Butlletí d’Abrera núm. 72, al 

novembre del 1977” sabem que dies abans es produí l’enderrocament de la façana Oest i la creació de grans 

esquerdes a les façanes Nord i Sud. 

Amb la caiguda de la paret es posa al descobert un gruix de terres que contenien un conjunts de plats i 

escudelles catalans policroms de finals del segle XVI, dins la millor sèrie ceràmica que s’ha produït a 

Catalunya. Aquell no era l’únic lloc no hi havia ceràmiques i també es van trobar altre tipus de materials com 

ferraments d’armes, panys, vidres de diverses èpoques, monedes, didals, terrisses i ceràmica catalana i 

forana, de diferents cronologies entre els segles XIII i XIX. A l’abocador del castell han aparegut nombrosos 

conjunts de ceràmica catalana en verd i manganès dels segles XIII i XIV, i plats i escudelles en blau i rosat del 

segle XV. Algunes d’aquestes mostres es poden trobar al Museu d’Història de la Ciutat de Sabadell.18    

Fa pocs anys 1984 els terrenys foren adquirits per un industrial que va fer la urbanització de Can Vilalba, entre 

la casa de Vilalba i la carretera moderna de Martorell a Olesa.18                               

 

             

             

             

             

             

             

              

  

L’art romànic de Catalunya 1969. Sèrie XVII  
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5.3. DESCRIPCIÓ 2 

La capella del castell de Voltrera, és una petita construcció del primer romànic, d’un moment central de l’estil, 

per això es pensa que va ser construïda al 1058 per Ramon Guillem de Voltrera.                      

Es tracta d’un edifici amb una sola nau rectangular acabada amb un absis semicircular a llevant. Als murs 

laterals, tramuntana i migdia, hi ha buidats absidioles dins el gruix dels murs. La façana d’oest s’ha esfondrat 

fa pocs anys, a finals de l’any 1977. 

Del castell se’n conserven alguns murs i la base d’una torre, la seva estructura ha estat modificada i 

reconstruïda en època moderna amb els senyors d’Esplau i Amat, que construïren sobre el castell una 

“domus” de murs de tapia. Del que no n’hi ha cap resta és de la casa de Vilalba. 

L’ornamentació llombarda la trobem a la façana de tramuntana, al portal d’entrada, lloc on podia ser més 

apreciada.  

Els materials amb que està construïda la capella i la manera de disposar-los són els mateixos en tot l’edifici. 

Està formada per petits carreus irregulars, trencats a cops de maceta, de mides i coloracions diverses, 

aprofitant els materials que tenien a mà. En tenim un clar exemple d’això en la zona inferior de la part 

exterior de l’absis, on blocs de pedra mal trencats de forma irregular, s’aprofiten i es disposen en forma 

d’espina de peix. A la mateixa zona per la part interior és tot al contrari i els carreus són uniformes agrupats 

en filades segons la seva alçada, com la resta de l’edifici. 

La porta principal és de mig punt situada a la façana nord, cosa singular en els temples romànics ja que no 

quedava protegida dels vents procedents del nord, sempre mes freds que els procedents d’altres 

orientacions. La porta va ser tapiada i s’obrí una porta nova enderrocant l’absidiola del mur Sud. Actualment, 

aquesta es inaccessible des de la part de fora  perquè dóna a un barranc. Per la part interior es conserva l’arc 

sencer de pedra tosca. A la part exterior la porta està mol desfigurada, però encara es pot veure l’arc, es veu 

com s’alternen petits carreus de pedra tosca amb petites dovelles d’una pedra més blanquinosa.  

Les parets de tramuntana i migdia  no tenen finestres. Es conserven algunes teules àrabs de la darrera coberta 

de la nau, al inici de la paret de tramuntana. 

La façana de ponent, construïda arran del barranc, tenia tres finestres: una superior en forma de creu, que 

havia estat tapiada, i dues més avall, amb esplandit per l’interior i espitllades per l’exterior. Actualment, 

aquesta està esfondrada. 

A l’interior, les parets eren vistes, les juntes entre carreus eren resseguides amb ciment, on a sobre es 

dibuixen les filades. 

A la part interior de l’absis semicircular, sota la finestra, hi ha uns armariets quadrats amb llinda superior i 

rebranques monolítiques. També hi ha uns forats més petits i més mal fets que podien ser per a la bastida. 

La volta de l’absis, en part esfondrada actualment, és recoberta amb un enlluït fi, a partir de la línia 

d’arrencada de la volta i tota la conca absidal. Això, i uns ombrejats de color en la part més alta de la volta, 

ens demostra que hi deuria haver pintures.  

             

             

             

Planta general església i castell – El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 1992 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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A la part exterior de l’absis, que no te arcs ni lesenes, hi ha un reforç a la zona inferior on s’amplia el gruix del 

mur. A la zona superior hi ha la cornisa amb carreus de pedra tosca tallats amb biaix en voladís, i a sobre 

mateix hi devia anar la teulada que avui no s'ha conservat. 

La volta que cobria la nau era de canó, de la que encara es conserven algunes restes. És difícil de determinar si 

al volta es va enfonsa per moviment del terreny, o va ser enderrocada intencionadament,  ja que les pedres 

de la volta de l’absis a la part més solida de la construcció, semblen més aviat arrencades. 

Les absidioles laterals són buidades en el gruix dels murs de nord i sud de la nau. Les absidioles juntament 

amb l’absis, formen a l’interior una capçalera trevolada. Aquetes s'obren per un doble arc, on per la banda de 

llevant a l'exterior, s'entrega al ressalt de l'arc triomfal del central. Tots dos es cobreixen amb voltes de quart 

d'esfera, construïdes amb pedra tosca. Les parets de la nau es regruixen, abans de l'obertura d'aquestes 

absidioles laterals. Les juntures de les dovelles en el doble arc de les absidioles estan resseguides amb morter. 

Aquest arcs i l’arc triomfal que obra l’absis també són de pedra tosca. 

La finestra de l'absis central és de mig punt, amb dovelles de calcària de regràs normal, i amb ampit inclinat i 

doble esplandit. L’ull és emmarcat per unes fines llosetes de pedra i hi ha uns petits timpans a l’interior i 

exterior. Els arcs i l’esplandit sencer estan formats de pedra tosca. 

A la paret de ponent, actualment esfondrada, les dues finestres que tenia eren del mateix tipus, però el biaix 

només era a l’interior i recobert per una capa de morter.  

L'única paret amb ornamentació, com s'ha dit, és la de tramuntana, on s'obre el portal. En aquesta paret es 

començà un fris d'arcuacions en la paret propera a l'absis. Se'n veuen dues i segurament n'hi deu haver dues 

més tapades per l'heura. La més orientada a ponent arrenca d'una curta lesena que neix de sobre mateix de la 

paret unes quatre filades més avall. Aquest fet suggereix que l’incorporament d'aquesta ornamentació que 

esdevindria tan característica del període, es féu quan la capella ja estava gairebé acabada, que no s'havia 

previst d'origen.  

La cornisa d'acabament superior és una imposta esbiaixada de pedra tosca, homogènia en tot aquest tros de 

paret. A l’últim tram cap a ponent, on hi falta la filada de la cornisa hi ha unes arcuacions rudimentàries. 

Sobre el portal es veu encara que hi havia hagut arcuacions, per les mansuetes i el morter que en resseguia 

les juntures, però no s'han conservat. Es conserven algunes teules àrabs al inici de la paret de tramuntana, de 

l’última coberta que es va fer a la nau. 

Actualment el terra es un piló de pedres, herbes i fins hi tot hi ha crescut una figuera al mig, però fins a 

principis del segle XX hi va haver mosaics que han sigut espoliats. El nivell del sòl és bastant més elevat que no 

hi devia ser el primitiu, degut a les pedres que han caigut de la volta i la vegetació que s’ha format al estar al 

descobert. 

             

             

             

             

             

             

             

             

      

      

      

      

      

     

Planta general església – Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. 1992 

Full informatiu del Romànic. febrer 1980; num.20 
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6.1. EMPLAÇAMENT 

La capella de Sant Joan del Pla o de l’Erm, està construïda dins la demarcació parroquial de Sant Brici de la 

Palma de Cervelló, que depèn de Sant Esteve de Cervelló. Al municipi de la Palma de Cervelló a la comarca del 

Baix Llobregat. 

Està situada en un pla prop del cementiri de la Palma de Cervelló, aïllada entre vinyes a l’esquerra de la riera 

de la Palma, poc més d’un quilòmetre més amunt de la trobada amb la riera de Cervelló. Per arribar-hi cal 

prendre la carretera de Corbera de Llobregat (BV-2421), i abans d’entrar al poble, just després de creuar la 

riera pel pont nou, cal agafar un camí a la dreta que porta al cementiri, on s’ha de deixar el cotxe i continuar a 

peu uns 700m es veu l’ermita a la dreta. També s’hi pot arribar per la zona de lleure de Can Mascaró. 

És una petita capella romànica del segle XI, dedicada a Sant Joan i Sant Feliu. Pertanyia al monestir de Sant 

Pere de les Puelles i des de el segle XVIII era propietat de Can Mascaró, mas situat a l’altra banda de la riera 

de la Palma. Actualment des del Març de 2011 el Sr. Mascaró donà les terres a l’Ajuntament de la Palma de 

Cervelló. 

El nom de la Palma podria referir-se a una idea simbòlica relacionada amb un origen religiós i tant pot 

simbolitzar el martiri com la fe. Aquest deu ser l’origen del nom que devien donar les monges de Sant Pere de 

les Puelles a les terres i a la capella que construïren seguin l’exemple d’altres monestirs.  

El 945 les monges reberen les terres de la comtessa Riquilda, i el 964 en un document relatiu a Sant Cugat on 

ja apareix el nom de la Palma. Entre aquests anys les monges devien ocupar el lloc i donar-li nom. 2 

EL municipi de la Palma de Cervelló, te una extensió d’uns 5,47km2. El municipi és constituït a partir de la 

segregació, aprovada al Juliol de 1998, de part del territori del terme de Cervelló. Des del 1937 fins a la fi de la 

guerra civil al 1939, la Palma ja havia estat un municipi independent. El terme queda limitat al Sud i a l’Est 

amb Cervelló, al Nord amb Pallejà i amb Corbera a l’Oest. 19                                    

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

           

           

           

          

          

          

          

         

         

          

    

       

La Palma de Cervelló – Comarca del Baix Llobregat 

Situació 

Emplaçament  

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Localitzaci%C3%B3_de_la_Palma_de_Cervell%C3%B3_respecte_del_Baix_Llobregat.svg
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6.2. HISTÒRIA 1, 2 

El 30 de juny del  945, dia de la consagració de l’església de Sant Pere de Puelles, la comtessa Riquilda, muller 

del senyor Sunyer, feu la donació a les monges d’aquesta església, un extens domini territorial al terme del 

castell de Cervelló. L’any 992 quan això va ser confirmat, les terres reberen el nom de l’alou de la Palma, 

aquest nom li deurien haver donat les monges.                           

Aquestes terres ja tenien el nom de la Palma des d’abans del 964. Ja que aquell any es donaren unes terres 

situades dins el terme del castell de Cervelló anomenades la Palma, al monestir de Sant Cugat per Lodelle i els 

seus fills.                                 

L’any 966 amb el testament del comte Miró donaren a la seu de Barcelona la meitat de les terres de Cervelló, 

és a dir, Torrelles, la Palma i Montpedrós, amb totes les seves pertinences.                               

Les monges de Sant Pere de Puelles no van ser les úniques que tenien terres a la Palma, però la propietat més 

important era la seva, on està la capella de Sant Joan de l’Erm. Les terres de les monges van anar engrandint 

amb altres donacions com: La del 16 de desembre del 991, del comte Borrell, fill de Sunyer, que donà un 

terreny molt gran que li venia donat dels seus pares; el que cedí Bonfill, que aviat seria senyor de Cervelló; i 

varies donacions que feu Hendalecus.                                     

L’1 de gener del 992, les monges van fer aixecar un testimonial de les possessions del monestir, on les terres 

consten desdoblades en diverses unitats. Quan al 12 de Febrer del 992 els comtes Ramon i Ermengol 

vengueren a Ènyec Bonfill el castell de Cervelló, aquest es va preocupar de que la venda comprenia tot el que 

hi havia dins la zona del castell, exceptuant el terreny on està el monestir de Sant Pere. Al 1067, Gerbert Pere, 

Bonhom Pere i Ermengol Bonuç donaren a les monges uns terrenys que heretaren dels seus pares que 

confrontaven amb la zona de la Palma.                               

Amb la segona consagració de Sant Pere de Puelles, al 1147, tots aquests béns del monestir separats en 

diversos terrenys, s’englobaren tots en un de sol, l’alou de la Palma al terme de Cervelló.                  

Les monges construïren una capella dedicada a Sant Joan i Sant Feliu. Aquesta degué ser construïda poc abans 

de mitjans del segle XI, entre 1040 i 1060. Però no trobem la primera documentació fins al 1270, quan el 

rector de la parròquia de Sant Esteve de Cervelló, que en aquell moment era Guirau, consta com a procurador 

dels béns de la capella de Sant Feliu de la Palma. Tot i que, des del 1231 ja es documenta l’església que depèn 

de Santa Maria de la Palma, amb la consagració de la parròquia de Sant Esteve de Cervelló, i el seu rector serà 

el que exercirà el patronat del benefici de la capella.                        

A partir del segle XIV la capella és mencionada sovint en les visites pastorals com a dedicada a Sant Joan i a 

Sant Feliu.                                  

També trobem documentació d’alguns dels beneficiats, com Ramon Vidal, successor de Guillem de Molins, 

que el 1341 fou presentat pel vicari de la parròquia de Cervelló, o com Bertomeu de Prats, presentat el 1343, i 

Joan Puig beneficiat de la capella el 1408. Tornem a tenir noticies l’any 1371 i l’any 1391 hi ha enregistrada la 

concessió a Joan Satorra, un nou beneficiari.                                   

 

 

 

 

 

  

Façana sud - F. Camprubí, 1977 

Absis exterior - F. Camprubí, 1977 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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Fins ara havia estat al servei religiós d’un grup de masies dels afores de la Palma de Cervelló. Quan es va 

construir la nova església de Santa Maria i la carretera de Corbera, la parroquialitat de Sant Joan del Pla es va 

anar concentrant al voltant de la nova església. Ja no trobem més noticies de culte ni d’aplecs dins d’aquest 

segle. 

És situada a la Plana de Sant Joan, prop de Can Llopart, mas que posteriorment es dirà Can Mascaró. A la 

visita episcopal del 1777 consta com a Sant Joan de Can Mascaró, abans d’aquest any els seus propietaris 

adquiriran de Sant Pere de les Puel·les la finca on hi ha la capella.                         

Com a dada arqueologia cal tenir present que en una prospecció de superfície del novembre de 1977 

aparegueren tres trossos de tègules de tradició romana. Les tègules romanes solen ser de terracota, planes, 

rectangulars o trapezoïdals, amb dues pestanyes o vores al llarg dels costats majors. Per la seva imperfecció, 

s’han d’atribuir a època tardana.                                

S’han fet actuacions de restauració modernes a la capella, a l’any 1988 amb el seu propietari Joaquim Llopart 

Mascaró es va fer un projecte de restauració i consolidació, però quedà aturat al 1989 quan es va fer 

l’aixecament dels plànols de l’edifici.20            

Uns anys més tard, per uns actes vandàlics es va enderrocar la part superior de l’arc de la porta romànica, i 

això va fer que s’accelerés el procés de degradació de la capella. El 1997 amb la iniciativa del propietari i una 

sèrie de voluntaris de la Palma, van reprendre els treballs de restauració i al gener del 2000 es va fer una 

intervenció arqueològica, on es van trobar diverses sitges (grans forats al terra que servien per 

emmagatzemar els excedents agrícoles en l'època ibèrica) cobertes amb llosa de pedra. Actualment, però, la 

restauració torna a estar aturada.20                             

Des del Març del 2011 el Sr. Joaquim Llopart-Mascaró, amb un conveni cedeix l’ermita i les tres finques 

rústiques que l’envolten a l’Ajuntament de la Palma. Una extensió de terreny de més de 5 hectàrees.19           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

             

             

     
               

Full informatiu del Romànic, abril 1978; num.11 

Full informatiu del Romànic. Artestudi edicions setembre 1978; num.13 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Terracota
http://ca.wikipedia.org/wiki/Trapezi
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6.3. DESCRIPCIÓ 2 

És un petit edifici romànic molt homogeni, del segle XI, té una sola nau coberta amb volta de canó i un petit 

absis llombard de planta semicircular i volta de quart d’esfera, ornamentat a l’exterior amb arcuacions.  

Les voltes encara es conserven, la volta de la nau és de canó reforçada per un arc toral de mig punt, i la volta 

de l’absis és de quart d’esfera, amb cimbrejat de canyes paral·leles a l’eix de la nau i entreteixides en espiga a 

l’absis. Encara hi ha part de les lloses de licorella de la teulada original.  

L’arc triomfal, el que obra l’absis està construït amb dovelles de pedra vermella molt regulars, com les de la 

porta de migdia. Hi ha una finestra a l’absis de doble esplandit i una altre a la paret meridional també de 

doble esplandit. 

A l’interior a banda i banda de l’absis, hi ha dues absidioles buidades en el gruix del mur, una d’elles 

actualment enderrocada. 

Sobre el mur de llevant, abans de l’absis, hi ha restes dels pilars d’una espadanya (campanar). 

L’absis semicircular, els murs dels quals estan formats per pedra arenosa alternada amb carreus de pedra 

blanca calcària i recoberts per una gruixuda capa d’engalbat, s’obre per un arc simple especejat amb dovelles 

primes molt regulars, tallades en pedra vermella. La seva volta de quart d’esfera conserva les empremtes de 

l’entreteixit de canyes que s’utilitzà per la seva construcció. També hi ha un seguit d’encaixos per a bigues, 

sota de la línia d’arrencada de la volta, col·locats a intervals regulars a la mateixa alçada, que devia servir per 

a sostenir algun retaule. A la part central de l’absis s’obre una finestra de mig punt de doble esplandit, que va 

ser tapiada durant un temps però actualment esta oberta. La finestra està desviada cap a tramuntana, no està 

centrada del tot respecte l’ornamentació de lesenes i arcuacions. A l’exterior hi ha arcuacions llombardes 

agrupades de quatre en quatre entre lesenes, hi ha tres registres, que neixen de sota la cornisa, que està 

formada per motllures inclinades arran de les lloses de la teulada, sobre mateix de les arcuacions. Tota 

aquesta ornamentació feta amb pedra vermella, era recoberta amb una capa d’arrebossat, del qual 

actualment encara queden restes. 

A l’interior de la façana nord, prop de l’absis, hi ha un absidiol buidat dins del mur, de manera que no 

sobresurt per l’exterior, amb una planta molt irregular i coberta per una volta de quart d’esfera molt desigual. 

Es una construcció poc precisa, irregular i mal engalzada que contrasta amb l’obra romànica original. Sembla 

una reforma realitzada un cop acabada la capella. 

Les parets de la nau només tenen la línia d’impostes inclinades de la cornisa, sense cap altre tipus 

d’ornamentació. Al mur de tramuntana no s’hi obra cap finestra ni portal. 

La façana de ponent ha estat refeta en època moderna. Va ser alterada per la construcció d’un portal de 

maons amb arc angular, i sobre el mur refet, al capdamunt una espitllera feta amb materials aprofitats. 

Exteriorment, encara es poden observar els aiguavessos del seu acabament. 

A la façana de migdia trobem la porta i una finestra originals,també hi havia una altre finestra d’època més 

tardana, i més modernament es va fer un portal elevat per sobre de la porta original. La porta romànica, està 

format amb un arc de mig punt i especejat per dovelles radials, que tot hi que semblen molt regulars, varien 

una mica de mesura i regràs. L’arc està extradossat amb una filada de carreus fins col·locats en sentit 

perpendicular a les dovelles, això és molt freqüent en aquest primer romànic. La finestra primitiva de la nau,  

  

Planta general –Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. 1992 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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és de mig punt i de doble esplandit, de característiques semblants a la de l’absis. La segona finestra oberta 

davant de l’absidiol de tramuntana, avui dia tapiada, devia ser una obra contemporània, amb la finalitat de 

donar-li claror. És situada més a baix de la finestra original i s’obra directament al mur, sense dovellatge. El 

portal elevat que es va obrir modernament, va esbotzar part de la volta del portal romànic original i devia 

servir per comunicar amb la casa del beneficiari.  

La nau es coberta amb una vola de canó, on al primer tram hi ha esquerdes entrecreuades que perillen la seva 

conservació, i es poden observar les diferents etapes de la seva construcció. La nau es reforça amb un arc 

toral a la zona de ponent. El seu sistema constructiu és a la part de la volta amb cimbrejat de canyes 

paral·leles entre elles i a les cares de l’arc amb dovelles regulars. A les parets de la nau i part de la volta, més 

amunt de la seva arrencada, trobem trossos d’una capa gruixuda d’engalbat. 

Les parets són construïdes amb petits carreus rectangulars i quadrats, disposats amb filades regulars. La 

pedra utilitzada, majoritàriament pedra arenosa vermella, trobada a Cervelló, però a les façanes de la nau 

també hi trobem pedra blanca calcària, tallada semblant a la pedra vermella. La pedra rogenca, es reserva per 

les ornamentacions de lesenes i arcuacions, i per les dovelles dels arcs. 

 

Aquest edifici pot ser comparat amb moltes esglesioles d’aquest primer romànic, com ara Sant Martí de Rus a 

la Cerdanya, però es diferencia de la majoria en que a l’entrada de l’absis no te un doble arc de plegament. El 

seu classicisme dins d’aquest primer romànic i la bona tècnica constructiva, l’agermanament, tot i les seves 

diferències, amb la monumental i propera església de Sant Ponç de Corbera, edificada també dins del terme 

del castell de Cervelló, per la qual cosa pensem que tal volta podria haver estat edificada pel mateix taller de 

Sant Ponç. Pel que fa a la datació i concorda perfectament, la capella hauria estat construïda entre el 1040 i el 

1060.                                              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 
             

            

Planta general – Full informatiu del Romànic, abril 1978; num.11 

 

Planta general – El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 1992 



89                  AIXECAMENT GRÀFIC I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ D’ESGLÉSIES ROMÀNIQUES 

6.4. CRONOLOGIA 

 

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

945 
Les monges de la parròquia de Sant Pere de 
Puelles, reben unes terres al terme del 
castell de Cervelló. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 396 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 349 

964 La primera menció del topònim de la Palma 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 397 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 349 

966 
Al testament del comte Miró donaren a la 
seu de Barcelona terres a Torrelles, la 
Palma i Montpedrós. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 397 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 349 

991-992 

Les terres de les monges s’engrandiren per 
donacions de Borrell, Bonfill i Hendalecus. I 
aixequen un testimonial de les possessions 
del monestir. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 398 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 349 

1147 

Tots els béns del monestir separats en 
diversos alous, s’englobaren en un de sol, 
l’alou de la Palma. 
 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 399 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 350 

1270 
Trobem la primera documentació de la 
capella de Sant Feliu de la Palma. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 400 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 350 

S. XIV 
La capella es mencionada sovint a les 
visites pastorals. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 400 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 350 

1341-1408 
Trobem documentació dels beneficiaris de 
la capella. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 400 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 350 

1777 
Les terres són propietat de Can Mascaró i 
l’ermita es coneix com a Sant Joan de Can 
Mascaró. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 400 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 350 

 

  

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

1988-1989 
Es fa un projecte de restauració i 
consolidació, però queda aturat quan es 
dibuixen els plànols. 

 
- Estudi de valoració del pla de sant Joan (La 
Palma de Cervelló) com a espai natural d’ús 
social. La Vola 2002; 26 
 

1997 
Es van reprendre els treballs de 
restauració. 

 
- Estudi de valoració del pla de sant Joan (La 
Palma de Cervelló) com a espai natural d’ús 
social. La Vola 2002; 26 
 

2000 Es fa una intervenció arqueològica. 

 
- Estudi de valoració del pla de sant Joan (La 
Palma de Cervelló) com a espai natural d’ús 
social. La Vola 2002; 26 
 

2011 
El Sr. Joaquim Llopart-Mascaró cedeix 
l’ermita i les tres finques rústiques que 
l’envolten a l’Ajuntament de la Palma 

 
Ajuntament de la Palma de Cervelló: 
http://www.lapalma.diba.es/index.htm 
 

http://www.lapalma.diba.es/index.htm
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6.5. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

  

1. 

1. Montserrat Pagès, 1980-1995 

 

1. Josep Maria Ardèvol, 1995 

 
1. Art Medieval 2008 

 

1. Antonio Mora Vergés, desembre 2009 

 

1. Mònica Cortina, Setembre 2011 
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2. Montserrat Pagès, 1997 

 

2. Mònica Cortina, Setembre 2011 

 
2. Art Medieval, 2008 

 

2. Montserrat Pagès, 1986 

 

2. Montserrat Pagès, 1980-1995 

 

2. 
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3. Art Medieval, 2008 

 

3. Montserrat Pagès, 1986 

 

3. Mònica Cortina, Setembre 2011 

3. Montserrat Pagès, 1997 

 

3. 
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4. 

4. Mònica Cortina, Juliol 2011 

 

4. Art Medieval, 2008 

 

4. Mònica Cortina, Setembre 2011 

4. Antonio Mora Vergés, desembre 2009 

 



AIXECAMENT GRÀFIC I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ D’ESGLÉSIES ROMÀNIQUES                         94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Finestra absis - Montserrat Pagès, 1980-1995 

 

5. Finestra absis - Art Medieval 2008 
5. Finestra absis -  Mònica Cortina, Setembre 2011 

7. Porta d’accés Montserrat Pagès, 1980-1995 

 

6. Finestra paret sud - Montserrat Pagès, 1980-1995 

 

5. 

6. 

7. 7. 
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8. Paret oest - Montserrat Pagès, 1997 

 

10. Absis – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

10. Absis – Montserrat Pagès, 1986 

9. Volta del sostre – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

8. Paret oest – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

10. 

8. 

9. 
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11. Paviment – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

15. Absidiola sud – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

12. Porta d’accés reconstruida – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

14. Finestra absis – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

13. Absidiola nord – Mònica Cortina, setembre 2011 

 

16. Finestra pared sud – Mònica Cortina, setembre 2011 
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13. 

11. 
12. 

10. 

15. 
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7.1. EMPLAÇAMENT 

L’església de Santa Margarida de Martorell està situada al centre de la plana de l’Anoia amb una suau 

pendent que s'estén entre la serra de l'Ataix i el Montgoi i el riu Anoia, al terme municipal de Martorell, a les 

afores de la vila a la comarca del Baix Llobregat.  

Per arribar-hi cal prendre la carretera de Martorell que porta a Gelida, just al sortir del poble i després de 

passar per sota l’autopista i agafar el camí que porta al cementiri (està indicat). L’Església esta protegida amb 

una tanca, que, tot i permetre l’accés a la primera visita, unes setmanes després, arrel de l’inici d’unes 

excavacions arqueològiques, es va reforçar. De manera que va ser impossible fer l’estudi i medicions per 

posteriorment  poder fer l’aixecament gràfic. Per això, només disposem de la par documental.  

Es tracta de terrenys argilosos, dedicats al cultiu durant bona part de la seva història i avui fortament 

pressionats pel traçat de l'autopista AP-7 i per la presència d'algunes activitats extractives i industrials del ram 

de la construcció. Aquest espai és creuat per diversos torrents que desaigüen a l'Anoia, els quals presenten un 

fort pendent a la zona de muntanya que es torna molt suau al seu pas per la plana.  

L'àmbit territorial de l’església de Santa Margarita correspon aproximadament al que va ser objecte de 

donació per part de Bonfill i Sicarda, senyors de Castellvell, el 1042 com a dotació per a la fundació d'un 

monestir. Aquest va prendre com a centre el turó de Rocafort, on es van alçar les construccions monàstiques. 

El document de dotació no fa esment de l'església de Santa Margarida, però si de la de Sant Genís, situada al 

comtat de Barcelona, dins els termes de Castellvell de Martorell. L’església de Santa Margarita, de finals del 

segle XII, era la parròquia de Sant Genis de Rocafort, amb edificis molt semblants però amb menys unitat 

constructiva.2 

La zona on s'emplaça Santa Margarida era la de pas del tram de la Via Augusta que provinent del Pont del 

Diable, sobre el Llobregat, enfilava camí del Penedès. En els nivells excavats fins ara els indicis romans són 

escassos, tot i que conforme ha avançat l'excavació i especialment en els darrers anys, cada vegada es 

manifesten de forma més intensa, tot i que amb restes ceràmiques molt disperses i estructures constructives 

molt efímeres.  

Un aspecte a senyalar fa referència al nom de Martorell i al seu possible origen relacionat amb Santa 

Margarida que no apareix en la documentació fins el segle XII i, en el cas d'una advocació prèvia dedicada a 

Sant Genís, fins el 1042. Però avui per avui només podem parlar de una hipòtesi.21 

 

 

  

Martorell – Comarca del Baix Llobregat 

Situació 

Emplaçament  La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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El mil·liari original va se trossejat en diverses parts, de les 

quals s’han conservat dos fragments de la central. 

Els dos fragments de mil·liari, el més petits es llegeix la inscripció 

remarcada a la fotografia de la dreta. 

 

 

7.2. HISTORIA 1, 2, 21, 22 

L'església visible actualment correspon a una edificació de finals del segle XII i que reutilitza parcialment 

paraments de l'església primitiva. Una i altra van experimentar diverses transformacions que s'han pogut 

identificar clarament tant a través de les estructures edificades com de l'estratigrafia arqueològica al seu 

interior i a tot l'entorn.  

En les excavacions fetes als anys 70 s’hi ha trobat dos fragments de mil·liari romà de l’emperador Magnenci, a 

la que correspon la dedicatòria que es conserva parcialment en un dels dos fragments, datat entre els anys 

350 i 353, el que ens indica que per aquella zona passava la via romana de Roma a Cadis. Els dos fragments 

corresponen a una peça reutilitzada com a muntant de portal, obtinguda a partir de la fragmentació del 

cilindre original del mil·liari en diverses peces. També s’han trobat restes d’una basílica d’època visigòtica del 

segle VII on a sobre es va construir l’església romànica de Santa Margarida. L’ indret de l’antiga basílica 

s’utilitza de cementiri almenys des del segle X. 

L’església de Santa Margarida, de finals del segle XII, era la parròquia de Sant Genis de Rocafort, monestir que 

havia estat fundat per Bonfill, senyor de Castellví, i la seva muller Sicarda l’any 1042. La parròquia va ser 

fundada al lloc de l’antiga església visigòtica i cementiri, pels monjos de Sant Genis. No serà fins aleshores, 

que trobem les primeres referències a la vida monàstica al lloc; època que coincidirà amb la construcció del 

conjunt que avui veiem a Sant Genís i amb la reforma de Santa Margarida. 

La primera documentació que trobem de Santa Margarida és del 1143, amb una menció a les fonts del lloc de 

Santa Margarida. Al testament de Guillem Ramon I de Castellví del 1110, no fa menció directe de l’església de 

Santa Margarida, però si que fa una donació molt generosa al monestir de Sant Genís de Rocafort, del qual 

depenia l’església de Santa Margarida. No es troba documentació relacionada amb la construcció de la 

parròquia, com en la majoria d’esglésies romàniques de la comarca. Per això podem atribuir d’alguna manera 

la data del testament de Guillem Ramon I amb la construcció de l’església, tot hi que el testament no tingué 

efectivitat fins la mort d’aquest al 1126. 

No tornem a trobar documents de l'església fins al s.XIV: a partir del 1300 i 1308 amb les Visites Pastorals. El 

1313 amb el consentiment del prior de Cruïlles, el prior de Rocafort en aquell moment Bernat de Bruguera, va 

concedir a Berenguer de Salelles el càrrec de clergue beneficiat del monestir de Sant Genís i rector de 

l'església de Santa Margarida. Se li va concedir amb la condició que seguís residint al monestir, que servís 

l'església de Santa Margarida i que tingués cura de la seva parròquia. Això indica que els rectors de Santa 

Margarida encara vivien a dalt, amb els monjos de Sant Genís de Rocafort. El Vicari general, quan Sibil·la, 

queda vídua de Nicolau Galí, al 1359 li dona permís per viure a la capella de Santa Margarida. 

El terratrèmol de 1448 va enderrocar la volta de la nau de l'església de Santa Margarida, mentre que la casa 

rectoral feta amb materials senzills, no resulta gaire afectada. L’existència de la casa rectoral ens indica que 

els rectors de Santa Margarida ja no vivien al monestir, sinó al costat de la parròquia. La Visita Pastoral del 

1484 explica l’estat de deixadesa de l'església i que estava derruïda en gran part.  

No es va reconstruir fins al temps que, Joan Bolet, un mercader barceloní, va adquirir el priorat de Sant Genís, 

que obtingué la secularització el 1534.  Als voltants d’aquesta data es va reconstruir el temple, però només en 

la seva part oriental, deixant l'antiga nau com a pati. Joan Bolet va refer la coberta de Santa Genís i, 

possiblement, va fer construir el mur que dividia en dos la nau de Santa Margarida,  dividida com a església i 

cementiri.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Excavacions a l’interior – Montserrat Pagès 1987 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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Església de Santa Margarida i casa rectoral 

S’han trobat dos documents interessants en relació al monestir de Cruïlles per recuperar el monestir de Sant 

Genís i les seves possessions. Una inspecció dels edificis del 1535 i una declaració de testimonis del 1551. 

La visita del 1535, diu que les parets de pedra de Santa Margarida estan emblanquinades per fora fins a mig 

tram de la seva llargada. L'antic portal romànic dóna accés a un espai descobert i descuidat, el que era abans 

la nau i la part de l’altar esta cobert amb bigues. Hi ha una paret que parteix la nau amb un ull de bou, que 

divideix la part enderrocada amb la part reconstruïda com a església. A la part coberta s’hi accedeix  per una 

porteta al sud, oberta a la paret romànica però actualment està tapiada. L'interior és emblanquinat i el sòl 

cobert de rajoles, les del presbiteri valencianes de color morat i blau.  

Pel testimoni de 1551 se sap que aquest enrajolat era obra del restaurador, les ornamentacions i objectes 

eren d’estil gòtic encarregades per Joan Bolet. Els testimonis del 1551 eren de Bartomeu Ribot, fuster de 

Martorell, que es va encarregar durant la restauració de la fusteria; Simeó Capellades, el segon prior del 

priorat secularitzat, i Joan Capellades, prevere, nebot seu.  

Bartomeu Ribot, fuster explica l'estat dels edificis abans de la restauració de Joan Bolet, on ell hi va treballar. 

Diu que «les sglésies eren descubertes y plenes de barsés, y que no.y havie lloch per què s.i pogués celebrar 

missa ni hi havie retaule ni lloch per fer habitació». Que el dit mossèn Bolet a ses pròpies expenses ha fet 

reedificar i obrar les dites esglésies, amb sos altars i retaules, ornaments i vestidures i «la sglésia de, baix 

estarà regolada tota de rajola de Valèntia».2  

Els tres testimonis coincideixen quan afirmen que abans de la restauració la casa rectoral estava plena de 

goteres, també hi havia goteres i s’inundava Santa Margarida a la part del presbiteri on es conservava la volta 

originària, però sense teules, tot hi això, continuaven celebrant missa. En paraules del nebot del prior: «Més 

vehé ell testimoni la sglésia de baix que estava par cuberta y par descuberta, de dos o tres bigades al a un 

cantó y tot lo resto se plovia; al capdemunt havie un tros de volta que no.y havie teules y com plovie tot se 

abeurave de aygua, y que en aprés stave un dia o dos que l'aygua, aprés de haver plogut, estave degotant y 

scorrentse donant sobre lo altar y entorn del altar, y aprés com entraven a la sglésia quant plovia havien de 

entrat ab passeres per anar al altar; y que és veritat que s.i celebrava missa abans que ell hi anàs (recordem 

que en la de Sant Genís no se n'hi deia), y aprés se'n hi deye, y son oncle, qui vuy és prior de dit monestir, 

també se'n hi deye, emperò ab molt gran perill, perquè com dit ha com plovie l'aygua passave la volta, y que 

poria ésser que de molt temps que dita sglésia estava de tal manera, la volta no caygués y perdie al Sanct 

Sagrament y als qui deien la missa..».2 Diu també que l’església no tenia portes. 

La declaració de Simeó Capellades, és més precisa: «la dita (església) estava d'esta manera que mostrava la 

meytat d'ella estar cuberta de bigues, y de dita cuberta ne havien caygudes dos o tres bigades, y les restants 

altres bigades les unes staven per a caure y les altres cahien de cada.1 dia; per ont quant plovie tota la aygua 

cahie dins la sglésia, la qual estava tota plena d'aygua, que no.s podia passar al altar sense ni entrar dins ella 

que no passassen per passeres, y havien de posar pedres per fer dites passeres y tots se enfangaven del fanc 

restave en dita sglésia de la aygua cayguda y queye cada volta que plovie. Lo cap del altar de dita sglésia és 

veritat és cubert de volta, emperò en temps de pluya per dita volta no estar cuberta de teules ni argamassa 

com se pertanye tota la travessava la pluja y degotava sobre lo altar que podrie les tovalles. Per hont revera se 

pot dir que no.y havie lloch saltem ydòneo ni sufficient per celebrar missa ni tant als sagrament sens gran 

perill. »2 

El Prior explica les obres de Santa Magarida fetes per Joan Bolet, i diu que «aquella (l'església) ha ben cuberta 

de bones bigues de fulla y teula, y lo cap del altar que era volta grassa també ho ha reparat y cubert de teula y 

emblanquida de dins y de fora y no resmenys ha fetes als portals de dita sglésia y al del fossar ha fetes bones 

portes noves ab sos panys y claus per les quals dita sglésia està ben tancada, y no resmenys hi ha fetes dos 

campanes petites una per a Sanctus y l'altra per a portas lo Corpus..»2 També es parla de les reparacions que 

es va fer a la casa rectoral i de la porta del fossar, que era a la part nord del temple. El cementiri que abans 

estava situat a la zona sud, havia canviat de lloc. La casa rectoral, actualment utilitzada per guardar materials 

de les excavacions, tenia un portal major i una porta que comunicava amb el corral. 

Una descripció feta el 1886 per un excursionista, Francesc de S. Maspons i Labrós,2 explica que la porta 

d’entrada a l’església de Santa Margarida es a ponent, a la paret que es va construir al segle XVI amb la 

restauració de Joan Bolet, al contrari que el 1535 que la porta d’entrada es al sud. Diu que la meitat de 

l’església és derruïda, que és d’estil bizantina (traduït de la terminologia de l’època: romànica), d'una sola nau 

bastant alta, de pedra esmoladora, amb quatre arcs o voltes a cada costat (en realitat n'hi ha tres a cada 

costat). En aquell any la primera meitat sols conserva les parets i l'entrada amb el portal on hi ha una grossa 

esquerda de dalt a baix, ocasionada per un llamp (l'esquerda està tapiada, però encara es pot veure a la part 

de l'esquerra del portal), formar un pati enmig del qual hi ha diversos arbres plataners, tan crescuts que 

sobrepassen les parets laterals. La segona meitat està coberta i forma la capella, la porta dona al pati i té dos 

altars per banda, diferents als de la restauració de 1535. La mesa de l’altar, aguantat per dues columnes de 

pedra, on dins dels capitells es trobaren relíquies. 

Cap a 1870 es portaran a 

terme les últimes obres de 

millora a l’església de Santa 

Margarida, assenyalant un 

punt d’inflexió vers un 

abandonament creixent 

que culminarà amb la 

destrucció el 1936.                                                                                                                                                       

 La transformació econòmica dels anys seixanta i setanta portarà al progressiu abandonament o 

transformació de quasi totes les masies del priorat, com can Pasteller. Després la construcció de l’autopista 

culminarà la transformació del paisatge. 

 El 1967 Pau Sendrós, aleshores propietari de Sant Genís de Rocafort i de Santa Margarida, va fer cessió 

d’aquest patrimoni al municipi per tal que aquest s’ocupés de promoure la recerca i la restauració en ambdós 

monuments. Lamentablement el 1972 tot era abandonat: la masia de Santa Margarida era en estat de ruïna 

avançat i l’església envaïda per les bardisses. El pas a mans municipals no va treure el lloc de l'abandonament. 

Poc després de la cessió, a l'inici dels anys 1970, l'historiador Antoni Pladevall va fer pública la descoberta 

d'un lot documental referit al priorat de Sant Genís de Rocafort que arraconava definitivament la llegenda del 

castell templer de Rocafort i treia a la llum el seu origen com a monestir benedictí fundat pels senyors de 

Castellvell. El 1971 Santa Margarida, casa i església, eren totalment abandonades i a mans del vandalisme i de 

la degradació. 

Va ser en aquest moment, quan un grup de persones, que després van esdevenir els fundadors del CEM 

(Centre d'Estudis Martorellencs), van iniciar treballs de neteja, de documentació i, posteriorment de 

condicionament del lloc. La creació al 1972, del CEM, va ser clau en el detonant del procés de recerca i de 

recuperació del monument. Entre 1972 i 1980 aquesta entitat va desenvolupar treballs de neteja, 
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documentació i recuperació a Santa Margarida, així com la realització de les primeres cales d'excavació, 

especialment a l'interior de l'àmbit de l'església. Els treballs propis del CEM, els realitzats en diversos camps 

de treball a l’estiu i l’actuació de l’Escola Taller Museu Vicenç Ros ha fet que avui la vida hagi retornat al lloc i 

hagi esdevingut un punt de referència obligada com a jaciment arqueològic i com a patrimoni de Martorell.  

Això va permetre identificar aviat dues de les zones excavades al segle XIX i, alhora, adonar-se de la presència 

de les estructures d'una església anterior. Durant les excavacions realitzades a l'interior de l'església al 1974, 

es va identificar un forat que trencava els diversos paviments existents, fins arribar a trobar les estructures 

més antigues. És la constatació arqueològica moderna de les excavacions practicades al segle XIX.  

Els primers passos en la recerca arqueològica a Santa Margarida es remunten dons, a aquest segle. Les 

notícies documentals són indirectes i escasses, però per contra, els treballs d'excavació moderns han posat a 

la vista una intervenció de magnitud considerable tant a l'interior com a l'exterior de l'església i, encara avui, 

no tenim la seguretat d'haver identificat tots els indrets afectats. L'autor d'aquests treballs és desconegut, 

però podrien ser obra de Francesc Santacana Campmany, fundador del museu l'Enrajolada, a Martorell. A 

través dels butlletins i memòries de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i de l'Associació 

d'Excursions Catalana de finals del segle XIX recollim diverses notícies que apunten a la realització d'obres i 

d'algunes descobertes arqueològiques que caldria situar a l'entorn de 1877. Al museu fundat per Francesc 

Santacana es conserven diversos capitells i quatre models de rajoles gòtiques  que en el catàleg apareixen 

esmentats com a procedents de Santa Margarida tot i que avui per avui no ha estat possible identificar ni el 

lloc d'on van ser extrets ni les estructures arquitectòniques amb les que encaixaven.  

Les obres de finals del segle XIX corresponen a la darrera adequació de Santa Margarida, ja llavors convertida 

en ermita privada i a mans de Pau Roig i Poch. Com a ermita va ser centre de l'aplec anual celebrat, pel que 

sembla, fins a l'esclat de la Guerra Civil el 1936, moment en el qual va ser cremada i definitivament 

abandonada. 

A partir de 1981 es va iniciar la col·laboració continuada amb la Universitat de Barcelona i l'excavació va 

passar a ser una activitat normalitzada que des d'aquella data es desenvolupa amb finançament de 

l'Ajuntament de Martorell, la Generalitat de Catalunya i el Centre d'Estudis Martorellencs. 

Les transformacions en època moderna de l'església i la masia adjacent ens permeten seguir l'evolució més 

recent fins a la destrucció de la primera el 1936 i l'abandonament de la segona i del camps de cultiu a mitjans 

de la dècada de 1960, amb l'impacte de la implantació de l'autopista AP-7. 

 

El treball de Josep Baucells que va publicar el Centre d'Estudis Martorellencs el 23 de Novembre del 2007, 

explica el procés històric que va començar l'any 1042 i fins a l'inici de la recuperació del lloc i de les 

investigacions arqueològiques a Santa Margarida, a partir de 1972.6 

Una noticia del dia 16 de Novembre de 2010, ens diu:  L'Ajuntament de Martorell ha signat un conveni de 

col·laboració amb Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) per a l'ordenació i rehabilitació del Castell 

de Sant Genís de Rocafort i el seu entorn. Entre les millores previstes hi ha la millora de l’accés a peu, la 

rehabilitació del castell i la instal·lació de punts d’il·luminació per fer-lo visible.  El conveni signat inclou la 

totalitat de l’execució de les obres, que són a càrrec d’ACESA.7 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

         

Portada del llibre “El priorat de Sant Genís de Rocafort” 

Excavacions – Mònica Cortina Juliol 2011 

Excavacions realitzades al 1974 

Capitell i model de rajola del museu de l'Enrajolada - Francesc Santacana 1909 



AIXECAMENT GRÀFIC I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ D’ESGLÉSIES ROMÀNIQUES                     111 

7.3. DESCRIPCIÓ 2 

L’església de Sant Genis de Rocafort, de la qual depenia, és construïda sencera de nova planta al segle XII, a 

diferencia de la seva parròquia de Santa Margarida. La construcció de Sant Genís s’ha datat entre 1130 i 1140, 

per tant es considera que Santa Margarida es construïda entre el 1160 i 1170. Va ser construïda sobre les 

velles parets de l’església d’època visigòtica, la qual va condicionar en part la nova construcció de les parets 

longitudinals, les que es superposen a les antigues. El nou temple romànic s’allarga a l’est i oest més enllà de 

la vella església en unes formes arquitectòniques noves. 

Hi ha hagut dons, nombroses transformacions en la disposició interna de l’edifici. Les restes de la primera 

església identificada a Santa Margarida descriuen un edifici amb una aula rectangular, amb l’entrada al costat 

de migdia, i amb una capçalera tripartida formada per dues cambres laterals rectangulars i una de central 

amb planta de ferradura. Simultàniament amb la construcció de l’església o immediatament després, l’espai a 

l’entorn de l’església, i inclús a l’interior de la cambra nord de la capçalera, es forma una densa necròpolis.  

L'església romànica de Santa Margarida és un edifici de planta rectangular, inclòs el presbiteri, del qual només 

es diferencia per la part interior, com Sant Genís. Sense la volta de coberta, es conserven tot el perímetre de 

l’edifici, però falta una part de les parets longitudinals, a la que estaven adossats els arcosolis que encara es 

conserven a cada banda. A Sant Genís trobem que els arcosolis estan lligada amb les parets longitudinals, en 

canvi a Santa Margarida els arcosolis estaven adossats a les antigues parets sense estar lligats. La planta i 

estructura del presbiteri de Santa Margarida es similar al de Sant Genís, però Santa Margarida no té cor com a 

Sant Genís. A Santa Margarida, el punt on es connecten la nau i el presbiteri, coincideix amb el buit de les 

cambres absidals visigòtiques i en aquella zona s'hagué d'adoptar una estructura peculiar i més robusta. Per 

tot això, Santa Margarida resulta una mica desfigurada en relació al projecte arquitectònic, tan homogeni, de 

Sant Genís. Tot hi això les dues esglésies són molt semblants i evidencien el seu origen comú. 

Com ja hem comentat, l'església romànica reutilitza totalment els dos murs laterals, contra els quals adossa 

els arcs formers que sustentaran la volta de la nova coberta, que donen lloc a les capelles laterals ara visibles 

obertes després de la caiguda del mur i que configuren aquesta imatge tant singular de l'edifici.  

A la part interior hi ha dos espais diferenciats: el presbiteri i la nau, gairebé iguals de llargada. El presbiteri 

amb sengles arcosolis, un a cada banda, com els de Sant Genís, i un ampli i llarg espai precedent i la nau té 

dos arcosolis a cada costat. Estaven separats per un arc, que arrencava d'uns pilars en forma de creu i a la 

línia d'arrencament tenia una motllurada amb cavet i bocell. La motllura de l’arc, a manera de triomfal, està a 

la mateixa alçada que les altres més senzilles que marquen l'arrencada de l'antiga volta del presbiteri, en 

canvi la de la nau es troba més amunt, això ens indica que la seva volta era una mica més elevada. 

A l’embocadura del presbiteri els murs són més gruixuts que els altres murs del temple perque com ja em dit 

abans, coincideixen amb els buits de les cambres absidals visigòtiques i havien de suportar igualment les 

empentes de la volta. En aquesta zona, doncs, els pilars es prolonguen més a l’est, creant així una única 

estructura amb el mur de fons, amb els murs més gruixuts, enlloc de tenir el mur i contrafort adossat. 

La façana de ponent o frontispici es conserva quasi integrament, sense res que la desfigurin. Es una façana 

romànica construïda amb carreus molt ben col·locats, la majoria son de pedra arenosa rogenca, però també 

trobem alguns carreus de calcària blanquinosa. Els carreus calcaris estan col·locats aleatòriament, menys la 

  

Planta general església i castell – El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 1992 

 

Capitell i model de rajola del museu de l'Enrajolada - Francesc Santacana 1909 

 

La numeració de referència s’especifica a la bibliografia. 
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filada de sota les finestres, on s'alternen carreus blancs i rogencs. El portal principal d'accés al temple es situat 

al centre. Més amunt hi ha dues finestres de mig punt i de doble esplandit a una banda i altra del portal. A 

sobre aquestes finestres al seu centre hi ha una finestreta en forma de creu grega. A la part dreta de la façana 

actualment encara es conserven una part de la cornisa, motllurades amb un bocell i un cavet, com les 

impostes de l'arc triomfal. Es dedueix que aquesta façana es va mantenir inalterada fins al terratrèmol, i que 

després no es reconstruí, ja que amb la restauració del 1535, l’església va quedar reduïda a la meitat. 

El portal és senzill, format per una doble arquivolta de dovelles rogenques que té com a única decoració unes 

impostes d'arenosa clara situades al punt d'arrencament dels arcs. Les impostes a les cares frontals són llises, 

col·locades dins els carreus, i a la part sortint del voladís hi ha la motllura en bocells esglaonats separats del 

filet superior per una mitja canya. Aquestes impostes són tallades i escairades igual que els carreus de la 

façana, només es diferencia en que són més llargues i tenen un dels capcers motllurat en voladís. 

Les voltes es va enderrocar al terratrèmol del 1448, excepte una petita zona de l’absis que s’ha conservat, i 

amb les impostes que marquen l’arrencada de les voltes sabem només que estaven a dos nivells, és a dir que 

la volta de l’absis era una mica més baixa que la volta de la nau. Les dues voltes havien de ser de canó seguit, 

ja que no hi havia arc toral i que segurament havia de ser apuntat, com la volta de Sant Genís. 

Els arcosolis que s’obren a banda i banda al fons del presbiteri, tocant a la paret de llevant, són de mig punt. 

Els dos arcosolis per banda que hi ha a la nau, són de punt rodó. Aquesta és una altra diferencia amb la de 

Sant Genís, en la que tots són apuntats. A la part de la nau, els arcosolis (els arcs i les pilastres laterals d’on 

parteixen) són adossats a la paret per la part interior. Per això, quan es va derruir la paret romànica (la que 

estava sobreposada a la paret visigòtica), no s’enderrocaren les arcades dels arcosolis. Gracies a aquest 

sistema d'arcosolis es va poder construir  una volta sobre la nau, ja que només amb les parets perimetrals, 

molt primes (60 cm), això no hauria estat possible. 

Al presbiteri hi ha una finestra central i una dins de cada arcosoli lateral. També a la paret del sud trobem la 

porta que s’obrí durant la restauració de 1535, actualment tapiada per la part exterior. De la nau, no podem 

dir amb seguretat on eren situades les finestres, ja que han caigut les parets longitudinals, però segurament 

semblant a la de Sant Genís, devien estar una dins de cada un dels arcosolis meridionals. 

La finestra de l'absis, amb doble esplandit molt poc oberts, per la part interior es reaprofita un arquet d’època 

visigòtica ornamentat amb dues rodes o discs solars. La part exterior té un arquet monolític amb un solc 

dibuixat concèntricament.  

 

Procedent de Santa Margarida es conserven quatre capitells, tres al Museu de l’Enrajolada de Martorell i el 

quart es troba a la masia de Santa Margarida, on es conserven els materials procedents de les excavacions. Un 

dels capitells de l’Enrajolada es clarament gòtic. El primer dels altres dos romànics és d’un tipus d’escultura 

característic del començament del segle XIII i l’altre sembla que va ser esculpit a imitació de l’anterior. El 

capitell conservat al mas de Santa Margarida és més petit, és difícil d’assenyalar una datació però el seu oblit 

dels models clàssics i la tècnica escultòrica, sembla que indicarien una datació entre els segles X i XI. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planta general església – Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. 1992 
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7.4. CRONOLOGIA 

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

350-353 Mil·liari romà 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 136 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 378 

S. V-VII Basílica visigòtica 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 136 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 378 

S. X fins XII 
L’indret de l’antiga basílica visigòtica 
s’utilitza com a cementiri. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992;136 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 381 

8 Abril 1042 
Fundació i dotació del monestir de Sant 
Genís de Rocafort. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 137 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 378 

1110-1126  
Testament de Guillem Ramon I, donació 
esplèndida a Sant Genís 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 137 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 378 

1143 
Primera menció a les fonts del lloc de Santa 
Margarida. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 137 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992;. 378 

 A partir de 
1160/70 

Construcció de l’església 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 149 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992;. 379 

S. X-XI 
Capitell amb un oblit total dels models 
clàssics i de la tècnica escultòrica. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 150 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 381 

S. XIII Capitell amb un tipus d’escultura del s. XIII 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 150 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 381 

1300-1308 
Documentació de Santa Margarida a les 
visites pastorals. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 138 

 

 

ANY DESCRIPCIÓ REFERENCIA 

1313 
Se li concedí a Berenguer de Salelles el 
càrrec de clergue beneficiat de Sant Genís i 
rector de Santa Margarida 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 138 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 378 

1359 
El Vicari general, dona perís a Sibil·la, queda 
vídua de Nicolau Galí, per viure durant la 
seva vida a la capella de Santa Margarida. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 138 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 378 

Maig 1448 
Terratrèmol que enderrocà la volta de la 
nau. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 139 
- Pladevall, A; Aceña, R. El Barcelonès, El Baix 
Llobregat, El Maresme. Enciclopèdia Catalana 
1992; 376 

1534 
Secularització del priorat i Joan Bolet 
restaurà les dues esglésies i el camí per 
pujar a Sant Genís.  

 
- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 139-140 
 

1870-1877 

Es dedueix que a l’entorn d’aquest any es 
realitzaren obres i excavacions 
arqueològiques i que podrien ser obra de 
Francesc Santacana. 

- https://sites.google.com/a/intranet 
cem.net/santa-margarida/home 
- http://www.amartorell.com/html/ 
public/portal?showContent=SECCIONS 
&content=73929 

1886 
Descripció d’un excursionista, Francesc de S. 
Maspons i Labrós. 

- Pagès, M. Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat. CECBLL 1992; 143-144 

1936 
L’església va ser cremada a la guerra civil i 
posteriorment abandonada. 

- http://www.amartorell.com/html/ 
public/portal?showContent=SECCIONS 
&content=73929 

1967 
Pau Sendrós propietari d’aquest patrimoni 
ho deixà a mans del municipi, però segui 
abandonat. 

- https://sites.google.com/a/intranet 
cem.net/santa-margarida/home 
- http://www.amartorell.com/html/ 
public/portal?showContent=SECCIONS 
&content=73929 

1972 
Es funda el CEM i s’iniciaren les divendres 
excavacions arqueològica. 

- https://sites.google.com/a/intranet 
cem.net/santa-margarida/home 
- http://www.amartorell.com/html/ 
public/portal?showContent=SECCIONS 
&content=73929 

2007 
Publicació del llibre “El priorat de Sant Genís 
de Rocafort (Martorell)” de Josep Baucells 

- http://www.amartorell.com/html2/     
public/entitats?id=92&showContent= 
NOTICIES&content=47564 

2010 
Martorell ha signat un conveni per a 
l'ordenació i rehabilitació del Castell de Sant 
Genís de Rocafort i el seu entorn. 

- http://www.regio7.cat/baix-llobregat/ 
2010/11/19/martorell-signa-conveni-acesa-
rehabilitar-monestir-rocafort/114222.html 

 

 

http://www.amartorell.com/html2/
http://www.regio7.cat/baix-llobregat/
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7.5. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

1. Arxiu del CEM 

 

2. Arxiu del CEM - Jaume Amat, 1960 

2. Coneixer catalunya - Josep Salvany, 1917 

1. Pobles de catalunya - Josep Salvany, 1918 
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3. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

6. Mònica Cortina, juliol 2011 

 
5. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

4. Mònica Cortina, juliol 2011 

 
4.
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6. 

5. 

3. 
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7. 

11. 

12. 

9. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

8. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

10. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

11. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

12. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

7. Mònica Cortina, juliol 2011 
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13. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

14. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

15. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

16. Mònica Cortina, juliol 2011 
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17. 

18. 

19. 

20. 

17. Arxiu comarcal BLL - Montserrat Pagès, 1987 

 

18. Arxiu comarcal BLL - Montserrat Pagès, 1987 

 

19. Arxiu comarcal BLL - Montserrat Pagès, 1987 

 

20. Arxiu CEM - Josep Salvany 1918 
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21. Arxiu CEM – Paret construïda el 1534 

 
Cavitat per dipositar relíquies - Arxiu CEM, 

Alfred Mauri 

 

Pica baptismal - Arxiu CEM, Alfred Mauri 

 

Espadanya – Arxiu del CEM 

 

21. 
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28. 26. 27. 

24. 

24. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

26. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

27. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

23. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

25. Mònica Cortina, juliol 2011 

 

28. Mònica Cortina, juliol 2011 
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http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=129
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https://sites.google.com/a/intranetcem.net/santa-margarida/
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Margarida_de_Martorell
http://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-2244-cat-esglesia_de_santa_margarida.htm
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8. ESTUDI PATOLÒGIC 
 

Amb l’estudi històric i l’aixecament gràfic i fent una inspecció visual de les possibles patologies de cada una de les 

esglésies, podem observar que, degut al mal estat de conservació de cada una d’elles, cal fer un anàlisi patològic 

generalitzat amb les principals i comuns lesions de totes elles. 

 

L’estudi patològic de les esglésies s’ha realitzat de manera genèrica i a trets generals, prioritzant les lesions més 

importants i greus, i comunes a tots els edificis. D’aquesta manera s’ha pogut intervenir principalment en els 

problemes més rellevants i que suposen més perill per a la seva conservació. S’ha adoptat aquesta solució 

també, pel fet que la major part de les lesions importants desencadenen altres lesions i l’edifici es pot 

generalitzar com un tot, perquè les lesions es van repetint a diferents punts i a les diferents esglésies. 

Per a la realització de la diagnosi, s’ha procedit a l’elaboració d’unes fitxes d’inspecció mitjançant les quals 

s’aporten interpretacions i observacions en base a l’estat de conservació dels edificis, així com també suport 

fotogràfic de gran utilitat, per representar amb claredat l’estat en que es troben els diferents elements 

constructius als quals es fa referència. 

 

Per procedir a l’anàlisi del conjunt, s’ha realitzat una classificació segons la lesió i la seva ubicació, dintre de les 

quals trobem diferents subdivisions referides a la mateixa tipologia: 

 

LESIONS EN ELS TANCAMENTS: 

- ESQUERDES: On podem diferenciar les esquerdes generals de les parets; les esquerdes que es creen a les 

finestres, principalment les dels absis; i les esquerdes a la volta, aquesta només s’observa a l’església de Santa 

Margarida de Martorell. 

- DESPRENIMENTS I ESPOLIACIÓ: Els despreniments que es produeixen per causes alienes i les espoliacions que 

són produïdes per les persones. 

 

LESIONS SUPERFICIALS 

- DEGRADACIÓ DELS MATERIALS: En el nostre cas pèrdua de massa i forma de les pedres. 

- BRUTÍCIES: Considerarem tant l’enfosquiment del material superficial per causes alienes, com els grafits 

produïts per les persones. 

- VEGETACIÓ I MICROORGANISMES: Es tracta de la presencia de vegetació i floridures que afecten a la superfície 

dels materials.  

 

LESIONS DEL REVESTIMENT: Pràcticament aquest ja no existeix en la majoria de zones dels edificis, però el poc 

que queda s’està desprenent. 

 

 

També dividim els tipus de lesions en físiques, químiques i mecàniques: 

 

LESIONS FÍSIQUES: 

- Humitats per capil·laritat, per condensació, o per filtracions. 

- Erosions físiques, com la pèrdua de material superficial d’un element constructiu provocat per l’acció física dels 

agents meteorològics. 

- Brutícia (sense procés químic). 

 

LESIONS QUÍMIQUES: 

- Eflorescències 

- Corrosió 

- Organismes (insectes, animals i plantes) 

- Erosió química 

 

LESIONS MECÀNIQUES: 

- Deformacions 

- Esquerdes 

- Fissures 

- Despreniments 

- Erosions mecàniques, pèrdua de material superficial segut a esforços mecànics com cops, friccions i impactes. 

 

 

Les patologies seran més o menys importants segons el seu nivell de gravetat i d’afectació a l’edifici: 

 

NIVELL DE GRAVETAT: 

- Lleus: No influeix en l’estructura ni en l’ús normal de l’edifici. 

- Greus: No permet l’ús normal de l’edifici o limita les seves prestacions, però no afecta a l’estructura. 

- Molt greus: afecten a l’estructura de l’edifici i/o posen en perill la integritat física dels seus ocupants.  

 

 

Per altra banda serà important estudiar com solucionar aquestes patologies. En el cas de les fitxes de patologies 

que hi ha a continuació es fa una proposta d’intervenció senzilla, però completa, intentant prevenir cada una de 

les patologies que es mostren, tot i que es necessitarà un estudi més extens. Aquesta proposta requerirà una 

inversió important, ja que algunes patologies si que seran fàcils de solucionar, però d’altres necessitaran una 

intervenció major i més costosa.  

Per això en la situació econòmica en la que ens trobem, he cregut necessari fer una altra proposta d’intervenció 

bàsica i adequada, simplement per mantenir l’estat actual de conservació i actuant únicament en les zones on 

sigui més necessari i pugui arribar a ser perillós per les persones.  

Encara podríem trobar un altre tipus de proposta d’intervenció més extremada, com seria la restauració 

completa de l’edifici, evitant així tots els tipus de patologies i reconstruint, amb materials diferenciats però amb 

la major similitud, totes les zones que actualment ja no s’han conservat. Per això caldria una gran inversió i per 

tant d’un gran valor econòmic. 
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9. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ 
 

El problema que ens trobem amb les patologies dels edificis, és que un tipus n’origina un altre i aquest un altra, i 

així progressivament,  fins que al final tot l’edifici queda afectat. Per tant si evitem o reduïm algunes patologies, 

indirectament també en reduirem d’altres. Per evitar aquest deteriorament progressiu, es recomana sempre 

seguir un manteniment constant dels edificis. 

Les fitxes de patologies generalitzades per totes les esglésies estudiades vistes a l’apartat anterior, tenen una 

possible proposta d’intervenció inicial i el més adequat constructivament. 

En aquest apartat anotaré algunes possibles intervencions bàsiques per a la conservació de l’estat actual, 

adequades a la situació en que ens trobem i amb el mínim de recursos possible. 

Totes les propostes que faré a continuació hauran de tenir un estudi més exhaustiu, adequat i adaptat a cada 

una de les esglésies. 

 

 

9.1 NETEJA I DESBROSSAMENT DE LA ZONA 

 

Per evitar les patologies de vegetació serà necessari realitzar un desbrossament i neteja tant de la zona exterior 

com interior. Es realitzarà combinant tècniques mecàniques i manuals en funció del tipus de vegetació i de la 

seva ubicació.  

Cal eliminar els arbres i arbustos, sobretot de la zona interior i dels voltant, ja que en un futur i pel seu 

creixement, poden arribar a afectar, tant per les branques com per les arrels, alguna part de l’edifici. Cal molta 

cura en les tècniques manuals i la realització en les zones on la vegetació es trobi crescuda entre les pedres, ja 

que sinó es podria arribar a afectar l’estabilitat de les mateixes. Hem de tenir en compte que durant tot el temps 

d’abandó, la vegetació ha anat creixent i ha anat arrelant entremig de les pedres, fet que pot haver provocat el 

deterior de l’antic material d’unió i que l’edifici mantingui  una estabilitat degut al creixement d’aquests 

arbustos.   

A la vegada i pels possibles problemes esmentats anteriorment, en la mesura que es pugui, cal evitar que 

aquesta vegetació torni a sortir.   

Un cop acabat tot el desbrossament i neteja, segons la quantitat de vegetació acumulada es farà la trituració de 

les branques per reduir el volum, poder reaprofitar les serradura i també reduir el cost del transport, donat que 

s’ha fer una reducció del  volum de brossa. 

Amb tot això evitarem els possibles danys que puguin causar la vegetació, i a la vegada, previndrem possibles 

incendis. 

Serà necessari fer un manteniment constant, ja que aquesta patologia es problemàtica i pot anar ressorgint 

fàcilment al llarg del temps i potser fins i tot s’haurà d’estudiar si es possible la utilització d’herbicides i altres 

mesures per realitzar aquesta tasca. 

 
 

 

9.2 CONSOLIDACIÓ DEL TERRENY I EDIFICI 

 

Serà necessari fer un estudi exhaustiu i caldrà la comprovació del terreny en aquelles zones amb risc de 

despreniment i de parts dels paraments de l’església. Sobretot a les zones on ja hi ha hagut algun despreniment 

anterior que a fet enderrocar alguna part de mur (en el cas de Sant Genís de Rocafort) o tot el mur sencer (a Sant 

Pere de Voltrera). 

Pel que fa a les esquerdes s’haurà de valorar el seu grau de risc, perillositat i l’activitat que tingui, ja que, tot i que 

moltes de les esquerdes actualment són inactives i poc perilloses, algunes d’elles (com les de les voltes dels 

absis) poden estar amb activitat, i si no s’actua de cap manera per aturar-les, pot ser que acabin amb 

l’enderrocament de la volta de la coberta o una part d’ella de les esglésies que encara es conserva, o d’alguna 

part de paret. Cal dons, posar testimonis a les esquerdes que es cregui convenient i on hi pugui haver un risc de 

perillositat.  

Si l’esquerda es inactiva no hi haurà cap problema,  però si l’esquerda encara està activa s’haurà de fer un estudi 

per determinar l’origen que provoca aquesta esquerda i si hi ha solució possible o simplement si es necessari 

col·locar mesures de protecció temporals per evitar possibles danys. 

En d’altres caso, com el de les esquerdes massa obertes, s’haurà d’estudiar si pot ser una causa de risc i  si es 

necessari i possible fer-hi alguna actuació, ja que serà una manera d’evitar un possible enderrocament d’una part 

de la paret. 
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9.3 TANCAT PERIMETRAL 

 

Les patologies de grafitis i espoliacions són produïdes per les persones i degut a la possibilitat d’accés lliure a les 

esglésies. L’única manera de prevenir això és col·locant un tancat perimetral al voltant de l’edifici, evitant 

d’aquesta manera l’accés lliure de les persones al recinte.  Només hi podran accedir les persones autoritzades i 

amb així previndrem aquest tipus de patologies. 

Aquest tancat perimetral serà d’una alçada adequada que no permeti el pas de les persones per sobre i  

suficientment resistent com perquè no es pugui trencar amb facilitat.  El que si que haurà de permetre es la 

visualització a través d’aquest perquè així, des de l’exterior, es pugui contemplar l’edifici. 

El model més adequat i estàndard es un enreixat de simple torsió, o també anomenat malla ciclònica, que son  

les reixes més habituals. Està fabricat amb filferro galvanitzat que s’entrellaça per formar una malla amb el perfil 

característic en rombe.  

També seria adequat que aquest filferro es protegís amb un recobriment de plàstic, així prologaríem la seva vida 

útil, ja que alguna de les esglésies es troba al cap damunt d’un turó i els agents meteorològics el poden desgastar 

més fàcilment. I aquest plàstic de recobriment seria de color verd per evitar amb màxim l’impacte visual i 

adequar-lo en la mesura que puguem al paisatge de la natura. 

L’alçada d’aquest tipus de tancaments oscil·la entre 0,50 a 3 metres al ser una zona no vigilada, tot i que el més 

adequat serà de entre 2,50 i 3 metres, perquè no pugui ser saltada fàcilment. 

Per garantir la resistència, els postes tindran unes cremalleres longitudinals per a la fixació dels accessoris i les 

grapes necessàries per a suportar la tensió dels filferros i les malles. Els accessoris aniran fixats a la cremallera 

mitjançant cargols. Els postes tindran una tapa de polipropilè resistent i no degradable als agents atmosfèrics. 

Les grapes del filferro seran galvanitzades i fixades verticalment a la cremallera per evitar així el seu lliscament 

longitudinal. 

Els postes i accessoris seran d’acer galvanitzat i la malla amb 

filferro galvanitzat, tots recoberts amb un plàstic de color verd i 

perfectament adherit. Això donarà una gran durabilitat i 

resistència contra la corrosió atmosfèrica. A més si s’utilitza el 

“sistema RIVISA protecline” es protegirà el medi ambient, ja que 

aquest sistema elimina tots els residus tòxics derivats del procés 

de neteja dels materials. S’eliminen les sals de zinc, olis i grasses 

de manera ecològica, sense residus, ni restes tòxiques. 

També serà important el muntatge adequat segons la zona a 

tancar, ja que aquest tipus de tancament pot salvar trams 

escalonats, canvis de direcció, trams inclinats. I segons el 

material del que estigui format el terreny es fixarà de la manera 

més adequada. 

Segon les indicacions del fabricant i amb el compliment de la 

normativa, garantirem una gran resistència i durabilitat, i tot amb 

el mínim impacte ambiental. 

Aquest tipus d’enreixat té una forma romboïdal amb filferro de 2–3 mm de gruix i una llum de la malla entre 4 i 5 

cm, el que ens permetrà poder veure perfectament a través d’ella i contemplar l’edifici des de l’exterior. 

No hem d’oblidar la col·locació d’una porta tancada que només permeti l’accés a la gent autoritzada. Serà una 

porta estàndard, formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada d’acer galvanitzat recobert amb plàstic 

verd, igual que la reixa. Tindrà un pany per poder tancar la porta i no permetrà l’accés al personal no autoritzat.  
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9.4 COBERTA 

 

En les esglésies que ja no tenen coberta de protecció i fins i tot si es considera convenient en les que si en tenen 

però en molt mal estat, col·locarem una coberta lleugera de protecció. D’aquesta mantera evitarem els efectes 

dels agents meteorològics, principalment de la pluja.  

Les patologies que evitarem o si més no podrem reduir en gran part són:  

· Despreniments d’una part del mur o d’algunes pedres  

· Degradació i despreniments del revestiment de les parets  

· Degradació de les pedres  

· Creació d’alguna esquerda  

La coberta podrà ser de diferents tipus i materials però sempre cobrint tot l’edifici.  

Caldrà adequar-ho a cada una de les esglésies, ja que, en funció de la seva situació, o la seva altitud, es veuran 

afectades amb major o menor agressivitat pels agents atmosfèrics.  

També s’haurà de tenir en conte les dimensions d’aquesta coberta. Caldrà valorar l’alçada i mides de l’edifici, si 

hi han obstacles, com poden ser arbres, grans desnivells,.. o fins i tot algunes restes de murs de les antigues 

fortificacions. Els desnivells de cotes segons l’església també seran importants perquè els pilars dels que estigui 

formada l’estructura de la coberta hauran de tenir longituds diferents.  

 

COBERTA TÈXTIL 

Caldrà fer un estudi exhaustiu de les dimensions de l’edifici i determinar les accions del vent, la neu,... per escollir 

el tipus i la forma més adient de la coberta.  

La coberta tèxtil està formada per una 

estructura de fusta laminada i recoberta 

per una tela. Es tracta d’una estructura de 

pilars, jàsseres i corretges de fusta 

laminada encolada amb uns tornapunts, 

amb creus i cables d’estabilitat, tot amb 

varilles d’acer galvanitzat d’alta 

resistència, per garantir l’estabilitat i 

resistència de l’estructura. I uns arcs 

secundaris i laterals, fets també amb tub 

d’acer galvanitzat d’alta resistència, per 

aguantar i tensar el teixit que cobrirà 

l’estructura.  

Aquesta coberta tèxtil estarà feta d’una membrana de teixit de polièster pre-estirat recobert de PVC. El teixit es 

opac, resistent al foc, i garantirà la impermeabilització i la protecció de la llum solar d’aquesta. La fusta laminada 

es també resistent al foc. 

Amb aquest tipus de coberta es podran cobrir grans superfícies sense col·locar pilars en mig. Segons les 

dimensions necessàries i la resistència a assolir variarà el nombre i dimensions de pilars i jàsseres, així com 

també d’arcs secundaris, corretges...  

 

 

L’empresa BEC es fabricant d’aquest tipus de cobertes i tenen uns models estàndards segons dimensions  i 

resistències, però també fan models especials adaptats a les característiques necessàries. 

L’empresa CULMA fa també tot tipus d’estructures de fusta on després podríem adaptar el teixit de coberta. 

 

COBERTA PANELLS TERMOPLÀSTICS 

Es tracta d’una coberta lleugera formada per marcs d’alumini i cobert de panells termoplàstics translúcids com 

PVC, policarbonat,... És una  coberta molt lleugera i permet el pas de la llum. 

És molt fàcil i ràpid de muntar, molt poc inflamable, i amb una gran resistència a temperatures baixes i al efectes 

dels raigs UV. 

També com el tipus de coberta anterior, el seu disseny i forma dependrà de la resistència al vent, la neu... 

L’estructura es per tant d’alumini, per fer-la més lleugera i suportar els panells translúcids, ondulats i lleugers, 

reforçats amb una malla per protegir els operaris a l’hora del muntatge i pel seu manteniment. La coberta es 

suporta amb unes peces trapezoïdals cargolades amb un perfil abatible i dues mitges grapes per aguantar les 

bigues de la coberta. Aquest sistema permet fer una o dues aigües, i una inclinació de 0 a 25º. 

Les bigues seran de gelosia amb un cordó superior i inferior amb uns agafadors als extrems que facilitaran el 

muntatge, proporcionant així una estabilitat lateral. També tindrà uns tirants d’acer amb els extrems rectes per 

la connexió mitjançant espigues. Els trams s’uneixen entre si mitjançant espigues i bulons amb passadors o 

cargols amb rosca.  

També es col·locarà un perfil a la cumbrera quan la coberta sigui a dos aigües per evitar que filtri agua en aquest 

punt i permetre la correcta evacuació. 
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Aquesta estructura també pot ser metàl·lica, realitzada amb acer galvanitzat per prolongar la seva durabilitat, 

amb un muntatge fàcil i ràpid. 

L’empresa LAYHER és fabricant d’aquest tipus de cobertes i tenen diferents models que s’adapten a les 

dimensions i resistències necessàries. 

 

Les principals característiques de les plaques amb aquest tipus de material  son:  

· Extrema resistència a impactes, ja sigui per la caiguda d’alguna eina en el moment de muntatge o fins i tot 

resistent a una possible forta pedregada. 

· Alta transmissió de llum, ja que són transparents i deixen passar més d’un 90% de la llum. 

· Resistència als UV.  Les plaques tenen una capa coextruida protectora que evita el pas d’aquestes radiacions, 

mantenint la completa transparència i sense tornar-se grogenc amb el temps. 

· Resistència als agents atmosfèrics, vent, granissades, temperatures extremes... 

· Aïllament tèrmic, donant una menor pèrdua de calor. 

· Resistent a la corrosió donant una vida útil més llarga. 

· Flexibilitat, facilitant la creació de sostres arquejats. 

· Baix grau d’inflamabilitat, donant seguretat de cara a possibles incendis. 

· Pes molt lleuger, permetent un fàcil muntatge i instal·lació. 

· Manteniment fàcil, ja que gracies a la seva gran resistència i durabilitat només serà necessària una neteja amb 

aigua i sabó. 

· No es condensen ni es creen gotes. 

Aquestes plaques tenen varietat de perfils i gruixos. Segons les dimensions de l’estructura i característiques, serà 

més convenien un o altre tipus. I segons aquest, caldrà un muntatge diferent.  

No es recomanable que les plaques que conformen la coberta siguin metàl·liques, ja que no tenen aïllament, i  

segons les condicions del clima es poden crear condensacions i arribar a gotejar per la part interior de la coberta. 

Aquesta coberta no ens protegiria dons, de la caiguda d’aigua a l’edifici i el probable deterior del mateix. 

Un cop vistes algunes possibles solucions per la construcció d’una coberta lleugera per la protecció de l’edifici, 

segons el tipus d’edifici i la zona en que es trobi serà més recomanable un tipus o un altre. 

Es important escollir el tipus de material tant per la seva conservació com per la seva estètica, ja que s’ha de 

respectar al màxim el medi ambient, doncs, la coberta crearà un gran impacte visual.  

Pel que fa a l’estructura serà molt més resistent una estructura d’acer galvanitzat amb una vida útil més llarga, 

però calda estudiar segons la localització de l’església si es més recomanable col·locar una estructura de fusta, ja 

que encara que necessiti més manteniment serà molt més adequat per un entorn de bosc. 

Per la coberta, ja sigui tèxtil o de plaques de termoplàstiques, cada una dona unes qualitats diferents, tot hi que 

el teixit pot donar una estètica més armoniosa i acord amb l’entorn, les plaques termoplàstiques podran donar 

una gran transparència al pas de la llum que farà més dissimulada la coberta. 

Però el que segurament acabarà sortint més econòmic serà fer una simple estructura metàl·lica coberta amb 

panells metàl·lics, que cobrirà les funcions bàsiques que ha de tenir aquesta coberta. 

 

EXEMPLES REALS ON HAN UTILITZAT SISTEMES DE PROTECCIÓ PER LA SEVA CONSERVACIÓ:  

- Monestir de San Pelay a Yésero, Galicia. 

 

 

 

Monestir San Pelay - 4 de Gener de 2011 
Prov. http://adagn.wordpress.com/2011/01/04/yesero/ 
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- Jaciment de Contrebia Belaisca, localitzat als municipis de Botorritaiy María de Huerva, a Zaragoza. 

 

 

 

 

 

- Complex Arqueològic El Brujo, Ascope, Perú 

 

     

 

 

 

- Excavació del dolmen Montelirio, Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaciment de Contrebia Belaisca - Setembre de 2004 
Prov. http://www.arxeos.com/arapatbel.html 

Complex Arqueològic El Brujo – 2009 
Prov. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/375/37514398007/37514398007_1.html 

Dolmen Montelirio – Gener 2009 
Prov. http://noticiasdeguzman.blogspot.com/2009_01_01_archive.html 
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9.5 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 

 

L’última proposta i la més senzilla, serà col·locar uns cartells informatius. 

· Cartells de senyalització que condueixin a l’església, sobretot per aquelles que són més difícils de trobar, ja sigui 

perquè estan amagades enmig del bosc o es troben dalt d’un turó. 

· Cartells informatius que expliquin una breus historia i descripció de l’església que s’està visitant.  

· Cartell que expliqui que es un edifici patrimonial, que s’ha de conservar i està prohibit fer-lo malbé. 

Amb tots aquests cartells podrem fer que hi hagi més turisme i que la gent s’informi i s’interessi sobre el que està 

veient. També possiblement podrem reduir el vandalisme, evitar destroces, i altres patologies produïdes per les 

persones com els grafits i les espoliacions. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 MANTENIMENT 

 

Un cop preses les mesures de prevenció justes i necessàries, el més important ara serà, realitzar un manteniment 

periòdic, per cada una de les intervencions preses i en general per veure la evolució de l’edifici. Fent les 

inspeccions corresponents i deixant constància del seu estat actual en cada una d’elles.  

Si no es realitza aquest manteniment, amb el temps tornarem a arribar en la situació en que ens trobem 

actualment. 
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10. CONCLUCIONS 
 
A l’hora d’escollir un tema per el projecte, em va semblar interessant la idea de estudiar i  fer una recerca  de 

petites esglésies romàniques amb un estat de deterior important. Per fer això, vaig escollir cinc esglésies 

romàniques de la zona del Baix Llobregat, una zona propera a Barcelona, i amb un nombre important d’esglésies 

poc conegudes i poc valorades. Al principi, no sabia si trobaria documentació de totes elles, però a mesura que 

anava avançant, m’adonava de que cadascuna tenia una gran història al seu darrere i que aquesta, moltes 

vegades estava relacionada amb els orígens i als del poble al que pertanyen. Per tant, no només tenen valor  per 

la seva pròpia historia i arquitectura, sinó també per la historia del romànic  i la seva localització. Fins i tot tres 

d’elles estan declarades com a Bé Cultural d’Interès Nacional, pel que no s’entén el seu estat de deteriorament 

tant avançat. Tot i que un cop reunida tota la documentació fins a l’actualitat, s’observa que hi ha previstes 

actuacions, i en els darrers anys s’està intentant fer alguna millora. 

Com a conclusió del projecte i després d’haver-hi treballat tot aquest temps, crec que compleix amb els objectius 

plantejats al inici, tant pel que fa a l’aixecament i la part històrica, com de la proposta de conservació. Però crec 

que el més important i l’objectiu prioritari és deixar constància de l’estat actual en que es troben aquestes 

esglésies i que, si no s’hi actua amb rapidesa, s’aniran deteriorant més fins arribar al punt de desaparèixer. 

Al llarg de la realització del treball, m’he trobat amb més complicacions de les que em pensava. Les esglésies que 

he escollit estan en ruïnes,  situades algunes al cap damunt de turons, amagades i en zones poc accessibles, 

sense senyalització. Fins hi tot hi ha  zones on no hi he pogut arribar. També m’he trobat amb dificultats per els 

grans desnivells del terreny i també per la presencia d’arbres i arbustos que dificultaven la presa de dades. Tot i  

aquests problemes propis de qualsevol treball d’aquest tipus, l’experiència ha estat molt positiva.  M’ha calgut 

aplicat moltes parts de temaris estudiats durant la carrera, com per exemple expressió gràfica i la elaboració dels 

plànols;  la historia de l’arquitectura  a l’època del romànic; la part de construccions i patologies per entendre els 

edificis i poder-los analitzar,... i altres aspectes de diverses assignatures.  He aprofundit en tots aquets temes i 

també he après moltes coses noves. 

Inicialment com he dit, em semblava que no trobaria prou documentació, però vaig anar descobrint, a través de 

biblioteques locals, petits museus de la zona i llibres que anava aconseguint,  que hi ha havia material suficient i 

molt interessant. Em va sorprendre trobar-me amb persones implicades en el tema i que a la vegada es 

mostraven disposades a ajudar-me i el seu interès em va animar a seguir fent la recerca. 

M’he adonat que en el primer moment en que es mira un edifici, només es veu la part externa, superficial, però 

quan s’aprofundeix en la seva història i la arquitectura, canvies la mirada, et fixes molt més en els detalls i valores 

l’edifici no només per el que és sinó per el que va ser, i per tot allò que s’amaga al seu darrere. Així, a mesura que 

he anat avançant amb el projecte, he anat agafant més interès en les diferents esglésies i el seu patrimoni 

arquitectònic. 

Per acabar, m’agradaria que la feina feta en aquest projecte, tingues alguna utilitat, sigui per algun nou projecte 

o estudi posterior més ampli, sigui perquè serveixi de missatge per conscienciar i sensibilitzar a les persones 

sobre aquest tema. 

11. AGRAÏMENTS 
 

Per acabar aquest projecte volia donar les gràcies a tota la gent que m’ha ajudat i ha fet possible la seva 

realització. 

Vull agrair als meus tutors, la Sonia Loewe i el Jordi Xiqués els quals m’han aconsellat i guiat durant tot aquest 

període i gràcies a la seva ajuda he pogut realitzar un bon treball. 

A les institucions, museus i biblioteques per el interès mostrat i la informació que m’han facilitat.  

Sobretot donar les gràcies a la meva mare i a l’Oscar que m’han animat i donat suport constantment, i també vull 

donar les gràcies a tots els meus companys i amics que m’han ajudat sempre que ho he necessitat perquè sense 

ells no hagués estat possible aquest projecte. 
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