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1          INTRODUCCIÓ 
 

 
  A finals del segle XIX comencen a ressorgir les construccions gòtiques que 

associen l’estil medieval amb l’esperit de romanticisme del moment, obres en la seva majoria 

fruit del predomini del sentiment romàntic sobre la raó. És així com neix l’arquitectura 

neogòtica, que tot i no ser de les més reconegudes dins del patrimoni arquitectònic català, si 

s'ha de reconèixer com a estil de la seva època, i l'església de sant Martí de Torrelles és un bon 

exemple d’aquest moviment. L’edifici parroquial inspirat en el gòtic francès, destaca 

principalment per les seves grans dimensions, l’elegància i la sobrietat que presenta. 

 

Ja des de petita havia tingut contacte amb Torrelles de Llobregat, poble pel que sento una 

estima especial i on s’aixeca aquesta meravellosa església que des d’un principi va cridar la 

meva l’atenció, donat  que per les seves dimensions i la cota on està situada no passa gens 

desapercebuda. Va ser al parlar amb el mossèn i amb alguns veïns del poble quan vaig 

assabentar-me del sentiment tant enraigat que desperta aquesta parròquia als habitants del 

Torrelles, persones que han fent d’aquesta església casa seva i que han mantingut sempre viu 

l’esperit de respecte i d’admiració pel que, sens dubte, és un símbol de la seva pròpia historia i 

cultura. Aquest i altres motius, com ara la proximitat amb la meva residencia o la predilecció 

que sempre he tingut per l’arquitectura gòtica i neogòtica van ser els principals responsables de 

que finalment em decantés per dur a terme l’aixecament d’aquest edifici religiós, així com un 

estudi en pronfunditat de la seva historia. 

 

El següent projecte és el resultat de molts mesos d’esforç i feina, però també d’una gran 

satisfacció personal. 
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     2         EL MUNICIPI 
 

2.1  EMPLAÇAMENT  

El municipi de Torrelles del Baix Llobregat esta situat a la dreta del Llobregat, al sector oriental del 

massís del Garraf (a la imatge de l’esquerra es pot veure el mapa amb la situació). El municipi 

confronta amb els de Cervelló i Santa Coloma de Cervelló al Nord, Sant Joan Despí a l'Est, Sant 

Climent de Llobregat al Sud-est, Begues al Sud-oest i Oest i Vallirana a l'Oest. 

 

El municipi és molt muntanyós, Torrelles comprèn la vall alta de la riera de Torrelles (que desguassa 

al Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts), formada per la riera de Torrelletes (amb el seu afluent, la 

riera de Can Claver) i la de Can Mas (amb el seu afluent, el torrent de Can Güell). 

El municipi és delimitat per la carena de les muntanyes que encerclen aquestes petites valls, des del 

cim de Montpedrós o muntanya de Sant Antoni (alçada de 357 m), al límit de Sant Vicenç i Santa 

Coloma, seguint pel Pi de Can Cartró (alçada de 332 m), el coll de Querol i la Costa Fustera (alçada 

de 363 m).A migdia el termenal passa pel Tabor (alçada de 356 m), sota del qual, pel coll de Can 

Rius, passava un antic camí de Sant Climent a Begues; prossegueix després fins al puig d'Endí 

(alçada de 345 m), al límit amb Sant Climent i Begues i prop de la roca del Barret. Trenca a ponent 

per la Beurada fins a la penya del Moro (alçada de 467 m), divisòria amb Vallirana i Begues. Al nord 

el límit passa pel turó de Mossèn Corbera i per Can Ràfols.  

Altres muntanyes dins del municipi de Torrelles del Llobregat són la penya de la Bruguera (alçada de 

369 m) i la de la Creu de Sant Pau (alçada de 283 m). En aquest darrer indret hi ha una creu de 

ferro fos amb un relleu del sant, datada del 1886. Hi passa un camí de muntanya cap a Cervelló, per 

sota del castell. Tot el relleu és típic de la zona del Baix Llobregat o sigui el relleu és trencat i cobert 

de bosc de pi i alzinar. 

 

A més del poble, Torrelles comprèn el veïnat de Torrelletes, alguns ravals com les Cases del Frare, 

el Raval Roig, etc., i diverses urbanitzacions com Can Coll, Can Güell i Cesalpina. L'eix de 

comunicació principal és la carretera local de Torrelles a Sant Vicenç dels Horts, on enllaça amb 

l’autopista A-2 i AP-2. De Torrelletes surt una pista de muntanya que arriba fins a la rectoria de 

Begues, és un camí de terra. 

 

 

 

 

 

 
 

               
             Situació de Torrelles 
 

              
            Mapa des del satèl·lit de Torrelles 
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             2.2  DADES DEL MUNICIPI  

 

  2.2.1 ESCUT DE LA POBLACIÓ 

 

 
 

2.2.2 DADES GENERALS 

Població any 2011: 5.661 habitants 

Superfície (km2): 13,55 km² 

Densitat de població: 417,79 habitants/km² 

Comarca: Baix Llobregat 

 

2.2.3 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

Des que es disposen de dades de la població de Torrelles fins els anys seixanta, aquesta es va 

mantenir en un nivell constant. Aquesta població es situava entre 700 i 800 habitants, arribant 

als 800 en el anys 30 per tornar a decréixer com efecte de la postguerra. 

Actualment, Torrelles de Llobregat ha superat els 5.000 habitants. L'augment de la població 

empadronada ha estat permanent en les darreres dècades: l'any 1999 era de 3.566, el 1985 era 

de 1.747, l'any 1980 de 1.217, l'any 1970 de 865, l'any 1960 de 735, l'any 1950 de 739 ... i així 

fins arribar a l'any 1900, any en que Torrelles de Llobregat era un municipi de 695 habitants. A 

més, s'ha de tenir en compte la segona residència que duplica la població de dret. Això fa que 

un dels sectors més importants sigui el comerç i la restauració, així com la construcció. Hem de 

tenir present que una part important de la població treballa fora del municipi, com tots els 

municipis veïns. 

              

En la següent taula podem veure en detall la evolució de la població: 

  

Any Població (hab.) Densitat (hab/km²) 
1717 178 13,14 
1787 256 18,89 
1857 492 36,31 
1860 490 36,16 
1877 488 36,01 
1887 637 47,01 
1900 682 50,33 
1910 713 52,62 
1920 734 54,17 
1930 785 57,93 
1936 790 58,30 
1940 724 53,43 
1945 711 52,47 
1950 732 54,02 
1955 734 54,17 
1960 740 54,61 
1965 793 58,52 
1970 872 64,35 
1975 1.086 80,15 
1981 1.469 108,41 
1986 1.822 134,46 
1991 2.352 173,58 
1998 3.216 237,34 
1999 3.377 249,23 
2000 3.574 263,76 
2001 3.722 274,69 
2002 3.912 288,71 
2003 4.115 303,69 
2004 4.324 319,11 
2005 4.604 339,78 
2006 4.861 358,75 
2007 4.974 367,08 
2008 5.208 384,35 
2009 5.430 400,74 
2010 5.526 407,82 
2011 5.661 417,79 

                Informació extreta  de IDESCAT  
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2.2.4 ECONOMIA 

La base econòmica del municipi ha estat tradicionalment l'agricultura. Cap la meitat del segle XIX el 

conreu més important era la vinya per a la producció de vi; a més hi havia oliveres i fruiters (sobretot 

cirerers), s'hi conreaven cereals i faves i s'hi elaborava oli. Hi havia un molí fariner i algun ramat de 

llana, i el seu comerç consistia en eines agrícoles i bestiar porcí. 

Al primer quart del segle XX es mantenien els mateixos conreus, dels quals sobresortien les faves i 

els cirerers. L'agricultura ha continuat mantenint rellevància: hi ha cereals i vinya, però el producte 

més important és la fruita, sobretot els cirerers. Des del 1981 se celebra la Festa de la Cirera, on 

l'acte més destacat és el concurs exposició de cireres. 

La implantació de la indústria s'ha produït sobretot en les darreres dècades del segle XX, i es basa 

especialment en els sectors metal·lúrgic, de la fusta, de l'alimentació i de la construcció, tot i que part 

de la població treballa fora del municipi. S'ha impulsat també el sector de serveis. Cal recordar 

l'emplaçament al municipi del parc temàtic Catalunya en Miniatura; l'exposició, permanent i a l'aire 

lliure, recull uns 170 monuments de Catalunya, reproduïts en maqueta a escala on cada anys es 

registren molts visitants d’arreu del mon. 

 

2.2.5 RESTES ARQUEOLOGIQUES I FONTS 

Des de fa molts anys existeix a Torrelles de Llobregat consciència de l'existència prop del seu nucli 

urbà, d'unes restes arqueològiques que donen testimoni dels orígens de la Vila de Torrelles. 

Es tracta de les restes de La Torre del Senyor, tal com es conegut l'indret i com consta en 

nombrosos documents històrics que es conserven. Es troba situada a la marge esquerra de la riera 

de Torrelles, en un petit promontori, situat al peu de les muntanyes que coronen la vall, des del que 

es domina completament el curs de la riera en la petita vall en la qual està instal·lat el poble. 

L'accés al jaciment es realitza seguint la carretera que va de Sant Vicenç dels Horts a Torrelles i just 

abans de començar la recta que s'enfila fins al poble, s'agafa un trencant a l'esquerra que es dirigeix 

cap a la masia de Can Balasch i al parc de La Catalunya en Miniatura, al costat de l'aparcament del 

qual es troba el petit testimoni sobre el qual s'assenta el jaciment. 

Les excavacions que s'ha dut a terme demostren l'estructura rectangular d’aproximadament 4 x 6 

metres de perímetre i que semblava en un primer moment que confirmava la teoria primitiva de què 

la construcció era una torre de defensa-habitació com altres que es coneixen al seu entorn. 

La Torre originàriament es trobava al nord del mur nord i, posteriorment, s'hi va afegir un cos 

adossat, que és el que ara coneixem com la torre. 

A La Torre del Senyor no s'han trobat restes de cap construcció, ni materials arqueològics anteriors 

al  segle XIV. Però sembla que anteriorment havia existit en aquesta zona algun tipus d'edificació.  

 

Sobre  els materials arqueològics recuperats cal indicar que, tot i no ser excessivament abundants, 

posen de manifest l'ocupació baix medieval de l'estructura nord de les edificacions ja que, per 

exemple, hi trobem ceràmica en verd manganès, ceràmiques blaves o de reflexos metàl·lics. Pel que 

fa referència a la torre central, els materials que documenten el seu interior són clarament més 

tardans que els de la zona nord, essent els més antics del segle XVII. 

 

Dels segles XIV i XV, les edificacions formarien part d'una casa o mas, no sabem si fortificat, 

probablement dividit en dos àmbits, un dedicat a habitació i un altre al bestiar. 

Sembla que en algun moment, bé a finals dels segle XV, o més probablement, ja en el segle XVI, 

l'edifici s'abandoni. 

 

Durant el segle XVII es va fer la reconstrucció de l'àmbit sud del conjunt, es va aixecar el mur oest de 

La Torre del Senyor, aquesta estructura degué ser utilitzada com a corral o magatzem. 

Cap a finals del segle XVII i XVIII degué abandonar-se definitivament l'edifici el qual va ser omplert amb 

terra apta pel conreu fins arran del nivell actual dels murs. Sembla probable que durant aquest període i 

ja gairebé ininterrompudament fins al segle XX, la zona s'utilitzés com a lloc de conreu, fet que permet 

explicar la destrucció que han patit els murs de l'àmbit nord, que, al trobar-se a una cota superior, 

degueren ser més afectades per l'acció de l'arada. 

S’han trobat diferents peces de ceràmiques i diferents monedes de l’època 1600 pertanyents a 

Barcelona. 

 

Malgrat que geomorfològicament no es situa a la vall baixa del Llobregat, aquest municipi ha utilitzat 

fins l’any 1993 l’aigua del seu aqüífer profund per proveir la seva població, explotant un pou situat al 

terme de Sant Feliu de Llobregat. Pel que respecta a les característiques hidrogeològiques del terme 

municipal, els gresos i argiles del sector occidental són poc permeables, pel que rarament es troben 

aqüífers. Els terrenys permeables corresponen als reblerts sedimentaris de les valls principals. 

Aquestes són les aigües que tradicionalment s’aprofiten per mitjà de la construcció de pous a pocs 

metres del llit de les rieres. 

 

De les 44 fonts reconegudes, 16 donen un volum d’aigua mitjà anual igual o superior a 1 litres per 

minut. En general, però, els seus cabals són d’escassa importància. Vuit d’aquestes 16 fonts estan 

dintre de terrenys permeables corresponents als sediments del fons de les valls, això posa en evidència 

que és aquí on es troba la major concentració de reserves hídriques de tot el terme, ja que les capes de 

sediments són de poc gruix i discontínues, és possible que aquests aqüífers siguin petits i que la seva 

recàrrega sigui lenta, pel que no sembla convenient una extracció important d’aigua dels mateixos.
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     3         RECERCA HISTÒRICA 
 

    3. 1. CONTEXT HISTÒRIC 

La restauració espanyola comença l’any 1874 i suposa l’evolució de les estructures sorgides en el 

regnat d’Isabel II. En aquesta etapa, a nivell econòmic, continua la transició del procés cap a la 

industrialització. A nivell social hi ha una societat classista on encara hi ha una desigualtat entre 

terratinents i camperols, burgesia i obrers. I a nivell polític s’intenta consolidar les bases d’un Estat 

Liberal en procés democratitzador. Posteriorment l’any 1885, es porta a terme el Memorial de 

Greuges, que va ser el primer manifest del catalanisme polític, en aquest es criticava el codi de 

unificant i els tractats comercials amb el Regne Unit. Al 1888, es porta a terme la Exposició 

Universal a Barcelona on es mostren les diferents tendències arquitectòniques de l’època, el 

medievalisme neogòtic (1890-1910) apareix com a reacció contra la vulgaritat industrial. S’imita la 

natura (formes corbes, paons reials, garses, cignes, papallones) amb les seves superfícies sinuoses 

i modelades, les asimetries, la decoració de façanes. 

                                          
                                          Exposició Universal a Barcelona, 1888 
 

 Al 1898 es va produir la derrota de Espanya contra EEUU, aquesta derrota va provocar que tots els 

periodistes, intel·lectuals i polítics començaren a parlar sobre les els mals de Espanya. Degut a la 

pèrdua de confiança de la burgesia industrial catalana en els partits liberals centralistes; al 1901 es 

va fundar la Lliga que serà el partit que representarà els interessos de la burgesia catalana. 

                   
         Màquina de vapor        Bomba anarquista al Liceu, Barcelona 

Al 1901 va començar la segona etapa de la restauració. Els nous governs liberals dirigits per Maura i 

Canalejas van intentar dur a terme una sèrie de reformes encaminades a solucionar alguns 

problemes del país, disminuir l’oposició i evitar el col·lapse del país. 

El govern de Maura va promulgar la Llei de Jurisdiccions (1906). A l’apartat econòmic va fer una llei 

per la protecció de l’industria nacional, foment de les industries i comunicacions marítimes. A 

l’apartat social va crear d’Institut Nacional de Previsió, lleis sobre el descans dominical i va legalitzar 

la vaga i amb caràcter polític va fer la reforma de la llei electoral per acabar amb la corrupció. Aquest 

esperit que va ser continuat pels governs següents amb noves lleis reformistes com ara la Llei de la 

Mancomunitat de Catalunya (1914) promoguda per Enric Prat de la Riba.  

Però els greus problemes heretats no es podrien resoldre amb unes lleis que intentaven acontentar 

mínimament a tots sense resoldre el problema de fons. Per tant l’oposició va seguir debilitant al 

poder i tot aquets període va ser de inestabilitat política i l’endarreriment econòmic.  

La primera de les crisi del govern de la Restauració, va ser la Setmana Tràgica al 1909, foren uns 

dies de vaga general, a causa del descontent sobre la guerra de Marroc, que derivà aviat en revolta 

social espontània, desorganitzada i anticlerical (es van cremar nombrosos convents), mentre els 

partits polítics (Lliga i Partit Radical) es desentenien de la situació. La segona crisi de la Restauració, 

de 1917 serà el moment que confluiran els desitjos de reforma política de la burgesia catalana, els 

de reforma militar per part de l’exèrcit i les reivindicacions populars 

Ambdues crisis 1909 i 1917 varen suposar la total descomposició del sistema de la Restauració. Al 

1923 el rei acceptà el cop d’estat del general Primo de Rivera, que va acabar, en la pràctica, amb la 

Restauració. La justificació del cop militar era com a única solució pels greus problemes del país. 

Aquest període desencanta en l´enfronten dels dos grups i esclata la guerra civil (1936-39).  
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 3. 2   HISTÒRIA DE TORRELLES DE LLOBREGAT 

 
El lloc de Torrelles forma una quadra dins el terme del castell de Cervelló. Com que el lloc és 

documentat des del segle X, de molt abans que en fossin senyors els Torrelles, i que aleshores també 

s'esmenta la riera de Turrilias (957), el topònim devia designar en origen un lloc on hi havia torres o 

torrelles, que no necessàriament havien de ser emplaçades al cap de municipi actual (no és estrany, 

per tant, que al poble no se'n trobin vestigis), al fons de la vall, sinó que més aviat devien ser situades 

en alguna de les muntanyes que envolten i tanquen la vall, ja que aquesta, si bé és un bon recer, no 

té, en canvi, cap posició visualment dominant. 

Al 966 els executors del testament del comte Miró de Barcelona van donar a la seu de Barcelona la 

meitat dels alous de Cervelló, entre els quals s'esmenta el de Torrelles. Van donar també a la seu les 

esglésies del castell de Cervelló, entre les quals hi ha les de Torrelles. Més tard, al 992, quan va 

testar el comte Borrell, va confirmar aquestes esglésies i els alous a la seu de Barcelona. Al 1089 

Humbert, fill de Gerbert, va fer un testament abans d'anar a Terra Santa i va donar a l'església de 

Sant Martí de Torrelles una peça de terra i unes vinyes, mentre que al seu fill Ramon li va donar la vall 

de Torrelles i l'església de Sant Martí, amb els seus termes pertinents. En el segle XIV ja trobem els 

Torrelles, Senyors de Torrelles, que en aquella època eren un Alou de Cervelló. Els Torrelles 

(llinatge), al llarg de la història han estat molt lligats a la corona dels Comtes Reis de Catalunya i 

Aragó, passant per consellers, capitans generals o virreis... La branca dels Torrelles es va fondre amb 

els Sentmenats; en el segle XVIII, Torrelles pertanyia al Marqués de la Manresana. 

 

 
Imatge Torrelles 

Torrelles, en la Baixa Edat Mitja, tenia unes fortificacions militars.  Una torre a Can Balasch, enfront a 

l’Església, a l'altra banda de la riera, una muralla sota Can Casanovas a 1 km. aproximadament de la 

torre. També aproximadament de la riera i sota la muntanya de Sant Antoni o Montpedrós, hi havia un 

castell. Totes aquestes construccions en el seu origen eren amb Opus Espicatum. En l'Edat Mitja, 

també existia una església romànica i varies cases de pagès o masies escampades per les 

muntanyes. 

Avui existeix un nucli de població als voltants de la nova església d'estil neogòtic, inaugurada l'any 

1900, i de varis nuclis de població escampats; següent els històrics Torrelletes i Cases de Can Frare o 

Can Mas. En total són unes 5000 persones a l'hivern, i prop de 7500 a l'estiu o residents de 

temporada. 

Geogràficament Torrelles, està dins d'una vall envoltada de muntanyes, d'un total de 1350 hectàrees 

que té el terme, 400 són urbanitzades amb cases, 300 hectàrees són agrícoles, preferentment 

cirerers, i la resta muntanyes amb pins o vegetació. 

El terme tenia més de 40 fonts naturals d'aigua, (avui encara en queden unes 25) que es van perdre 

per un desinterès propi de l'època. El sistema econòmic es basa en l'agricultura, la construcció i els 

serveis. El percentatge de gent que treballa fora es d' 1/3 de la població, i tenint en compte els temps 

de crisi que estem passant, el nivell de vida està per sobre de la mitja de l'Estat. 

 

 
Imatge Torrelles 
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 3.3.  HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA 

 
3.3.1. L’ANTERIOR ESGLÉSIA PRE-ROMÀNICA 

Abans d’entrar en detall de parlar com era l’Església Preromànica parlarem una mica de qui era 

Sant Martí, perquè es va dedicar aquesta església a Sant Martí i faré una breu descripció de qui 

eren els Torellles i com van construir la antiga Església. 

Sant Martí va néixer a Sabària, avui Hongria, l'any 316. Era d'una família benestant, tenia una 

formació culte, no cristiana. Als 15 anys s'allistà com a soldat a la vila d'Amiens, prop de París, 

però al mateix temps assistia a catequesi perquè volia ser cristià. Va ser en aquesta ciutat on va 

tenir lloc l'escena de compartir la capa amb un pobre. Martí va deixar la milícia i va voler entrar en 

la vida monàstica, però al final va fer vida eremítica, només menjant arrels i herbes; aquest 

eremitorí es va convertir en el primer monestir de la Gàl·lia i el més antic d’occident. 

A Martí se li atribuïen molts miracles, que van fer créixer la seva popularitat; el ressò de les seves 

curacions va arribar a Tours, no gaire lluny de Poitiers, on estaven sense bisbe, el dia 4 de juliol de 

l'any 370, el poble el va escollir per a aquesta missió. Per això s'ha dit de Martí "va ser soldat per 

força, monjo per voluntat i bisbe per deure”. 

 

Els francs eren tropes cristianes que ajudaven els nobles catalans, en la seva lluita per foragitar els 

sarraïns de les terres catalanes. I era costum d'ells erigir esglésies o ermites dedicades al seu 

patró, Sant Martí, en llocs estratègics conquerits. Això és segurament el més probable que va 

passar. Església antiga de Torrelles es construir, segons tradició popular, al segle X i es va obrir al 

culte en un dia de Santa Catalina. Torelles com a nucli de població no existia; només hi havia 5 

cases i masies disseminades per les muntanyes. L’església, des del seu lloc i privilegiat, es va anar 

fent present per tota la gent de l’incipient poble. Els que es feien càrrec del manteniment de 

l'església eren pràcticament els nobles, amb ajudes monetàries i donacions, i la gent preferentment 

amb feina. 

El primer cop que trobem documentada l'església de Torrelles és en una donació del comte Borrell, 

l'abat Landric de Sant Cugat i el bisbe Pere, el 21 de desembre de l’any 965, a la casa de la seu de 

la Santa Creu de Barcelona, on entre altres coses donen: les esglésies de Torrelles, Santa Eulàlia 

de Pallejà i l'església de Sant Boi. 

El primer cop que trobem els Torrelles, senyors de Torrelles, relacionats amb l’església és l’any 

1161-1183, en el testament de Guilia de Torrelles, en el qual expressa la seva voluntat d'ésser 

enterrada a l’església de Sant Martí de Torrelles. 

 

 

 

 

 

 

 
Antiga Església Preromànica amb la rectoria enderrocada 

 

 
Maqueta de la Església Preromànica feta entre 1980-1985, feta sobre documents trobats a la Església i 

fotografies 
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L’ Església en origen, tenia fora de creu llatina, amb només una espadanya que aguantava una 

campana; en el segle XIII es van fer unes reformes importants que la van transformar en una 

església romànica. Es va fer el campanar; segons tradició popular, va ser fet amb pedres portada 

de Palma de Mallorca amb vaixell i amb carros fins a Torrelles, la pedra és pedra de mares portada 

de Palma de Mallorca, de la qual ja vam trobar restes en l'excavació que es va fer de l'església, per 

tal de conèixer el seu emplaçament, l'any 1982. El mateix any es va descobrir que les pedres del 

campanar, ara són a la barana que tanca la plaça de l'església. Aquesta gesta, avui insòlita, era 

normal entre els nobles, ja que era una manera de guanyar indulgències per a anar al cel. 

Els Torrelles, des de la conquesta de Mallorca, van estar presents a l'illa i, segons tots els indicis, 

és probable que aquesta sorprenent donació sigui obra de Ramon de Torrelles, primer bisbe de 

Mallorca, després de la reconquesta. 

 

 

  
L'any 1982 es van fer unes petites excavacions per saber l'emplaçament que tenia l'església. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Descripció en planta segons documents, altars, tombes i diferents peces. Descripció pertany al segle XVIII, 

exceptuant l'escala forana del campanar que l'obra pertany al segle XIX. 

 

 
Situació de la antiga Església sobre la plaça actual 
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Abans del segle XIV es va fer la rectoria al final de església, en què també hi havia el centre 

catòlic. D’aquesta la construcció destaquen unes capritxoses, però en el fons estudiades, formes 

corbes. Per necessitats de l’època, es va allargar i acondicionar la nau lateral, per a posar-hi els 

cubs i la premsa, amb possible destrucció de l’absis de la mateixa nau. També es va modificar 

l'altre absis lateral per acondicionar-lo com a arxiu. L’any 1782 es va fer una nau nova per a les 

premses. L’any 1815 es va començar a ocupar la nau lateral en què hi havia les premses i es 

construeixen l’altar de Sant Pau i el 1817 el del Roser. Varen comunicar l'altar principal per mitjà de 

tres arcades. L'any 1850 es va treure el cementiri de l'església i el 1855 es va inaugurar el nou. Al 

llarg del temps, el cementiri havia estat davant de l'església, al costat de l'absis i sota la plaça. 

L’any 1854 es construeix una escala forana per a pujar al campanar, el qual estava junt a l’absis 

central. L’any 1867 es va construir el cancell d’obra davant la porta de l’església. 

 

 

3.3.2. NECESITAT D’UNA NOVA ESGLÉSIA 

La principal causa no va ser del mal estat en què es trobava, sinó la falta de capacitat de l’Església 

antiga. Torrelles necessitava un temple més gran, per a donar cabuda a tota la gent que venia dels 

pobles veïns, per Sant Martí, Santa Catarina i principalment per la fira de Sant Pau. 

Era el moment en que es volia construir una església nova; el poble sol no podia afrontar aquesta 

gran obra i menys després de la fil•loxera que va castigar les seves vinyes. El verdader impulsor de 

la construcció de la nova església va ser Mossèn Agustí Macari, qui va prendre possessió de la 

parròquia el dia 11 de Novembre de l'any 1887 i que venia de la parròquia de Gavà. Mossèn 

Macari portava una espina clavada perquè, a Gavà ho tenia tot preparat per a construir-hi una gran 

església i no la va poder fer. 

 

De fet, les ganes de Mossèn Macari per construir la nova església són evidents; només dos dies 

després de la seva presa de possessió, el dia 13 de novembre de l'any 1887, ja es dirigeix a tots 

els feligresos per explicar la necessitat que té Torrelles d'una església més gran. També l'any 1887 

consta que hi va haver un donatiu de 10000 duros d'un fill de Torrelles per fer una nova església, 

però per culpa d'unes males negociacions no es va poder concretar. 

Després del fracàs de la donació d'aquest fill de Torrelles que vivia a Vallirana, van passar encara 

cinc llargs anys fins que en una visita que va fer el Sr. Bisbe Jaume Català i Albosa a Torrelles, el 

dia 17- 7-1894, per administrar la confirmació, ell també va expressar la necessitat que tenia 

Torrelles d'un nou temple i, davant la sorpresa de tothom, es va dirigir al bisbe en Martí Mas i 

Boada, dient que ell donaria els deu mil duros. En Martí Mas era fill de Torrelles de la masia de can 

Mas el qual feia anys que vivia a Barcelona fent l'ofici de cerer. 

 

 

A partir d'aquest moment la il•lusió va tornar al poble. L'endemà mateix, el senyor bisbe va 

convocar una reunió al Centre Moral en la qual va assistir el batlle, el secretari i gent del poble. 

D'aquesta reunió en va sorgir una junta que seria l'encarregada de vetllar per la construcció del nou 

temple. El president, com no podia ser menys, seria Mn. Agustí Macari; hi hauria també l'alcalde 

Isidre Roca i Grau, en Francesc Mas i Boada i tres persones més del poble. El dia 22 de juliol va 

quedar oficialment constituïda la junta, agafant el nom de junta parroquial. 

L'arquitecte encarregat de l'obra va ser en Joaquim Codina que va venir a Torrelles el dia 16 

d'agost de 1894 per mirar les dimensions del terreny on construir l'església. El 3 de desembre del 

mateix any, la junta aprovava concedir la confecció dels plànols i la direcció de l'obra al Sr. Codina; 

la suma va pujar 750 duros. Els plànols de l'església nova es van fer o eren de l'església que 

s'havia de fer a Gavà. La veritat és que l'església que volia fer l'arquitecte no hi cabia a Torrelles. 

Ja amb els plànols a mà no sabien on posarien l'església. Després de donar-hi moltes voltes, no 

van tenir més remei que fer una permuta amb l'ajuntament en la qual la parròquia cedia 101 metres 

quadrats i l'ajuntament donava 77 metres quadrats (part de la plaça de la Constitució). Tot i això, 

va edificar l'església encarada al nord-est i no a llevant com era habitual, per no poder-la girar més. 

Superats aquests problemes de situació, el dia 11 d'agost de 1895 l'ajuntament aprova els plànols 

de la nova església, així com la permuta dels terrenys i el seu emplaçament. El dia 25 d’octubre es 

dóna el treball d'explanació i fonamentació als constructors Joan Aleu i Josep Janer. 

 

 

 
Bisbe doctor Jaume Català i Albosa          Martí Mas i Boada      Mossèn Agustí Macari 

 

 

 



                                                  Aixecament arquitectònic de l’església Sant Martí a Torrelles de Llobregat 16

L'11 de novembre de 1895 arriba el dia esperat, dia de la col•locació de la primera pedra. La pedra 

era picada per D. Juan Vila l'any 1889, és a dir, ja feia 6 anys que Agustí Macari tenia la pedra 

preparada per posar. Mn. Agustí Macari va assistir a la col•locació de la pedra, presidint l'acte el 

bisbe Dr. Jaume Català i Albosa, envoltats per la presència il•lusionada de tota la gent del poble. 

Actualment, la pedra està emplaçada sota una columna del presbiteri, a l'esquerra de l'altar major. 

 

 
Esbós de la Església a mig construir entre els anys 1897-1899 

 

Cinc anys van durar les obres en les quals tot el poble va participar com va poder; a part de l'ajuda 

econòmica d’en Martí Mas, altres persones van contribuir-hi en menors quantitats i els que no 

podien ajudaven fent feina. Els carros de trabuc no paraven de traginar rocs i sorra de la riera. 

Quan no podien arribar fins al lloc de la càrrega, eren les dones, les quals fent cadena amb els 

materials ajudaven a carregar. La rajoleria de la plana no donava l'abast per tal de coure els mils 

totxos que es gastaven. Els fusters, els ferrers i els picapedrers quasi feien vida dins l'església; la 

gent del poble feia de manobra per torns; la pedra de les columnes es duia de Montjuïc i la dels 

vitralls de Roda. 

  

 

 
Imatge de la nova Església 

 

Aquest frenesí va durar cinc anys. També va venir gent a treballar de fora; un dels picapedrers que 

va fer les columnes i els rosetons; va venir de Centelles, es deia Albert Tarradelles. A l'estar anys 

treballant a l'església, ja era com del poble i es va enamorar i casà amb l'Angeleta de cal Ros i van 

tenir tres fills; aquest va ser l'origen dels Tarradelles de Torrelles. 

El dia 10 de novembre de l'any 1900 s'inaugurà la nova església d'estil neogòtic, tot beneint-la el 

bisbe Josep Morgades i Gil i, essent rector Mn. María Recolons. Com podem veure, ja no està a la 

parròquia Mn. Macari, segurament estava predestinat a començar esglésies, però no a inaugurar-

ne cap. 

L'endemà del dia 11 de novembre, dia de Sant Martí, es va obrir al culte i es van celebrar les 

primeres misses. Les festes per a la inauguració van durar quatre dies amb gran animació per la 

molta gent que assistia de pobles veïns. L'alcalde que hi havia al poble era Jaume Deu Casas de 

cal Castellà. 

 

 



Aixecament arquitectònic de l’església Sant Martí a Torrelles de Llobregat 
 

17

 

 

 

 
Dibuix de Jaume on es mostra les dues Esglésies 

 

 

Què havia passat amb l’antiga església romànica? Un acta del ajuntament l’any 1901 trobat al 

1979 podem comprovar que les dues esglésies juntes, una davant de l'altra van coexistir almenys 

un any després d'inaugurada la nova. La veritat és que si el poble de Torrelles hagués pensat en 

tirar-la a terra abans, s’hauria quedat 5 anys sense poder celebrar actes religiosos. 

Ja un cop enderrocada l’antiga, la majestuositat de la nova església neogòtica era evident; les 

seves descomunals dimensions, comparada amb l'anterior, la feien omnipotent i present des de 

qualsevol indret de Torrelles; el seu altíssim campanar, que des del dia de la inauguració ja va 

començar a escampar als quatre vents el repic de les seves campanes, cridant la gent a missa, va 

anar integrant-se dins la geografia de Torrelles com a part del paisatge per a les futures 

generacions. 

 

 
Diferents vistes de l’Església acabada de fer. 
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Portada del programa d'inauguració de l'església l'11 de Novembre de 1900 

 

 

 

3.3.3 CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA AL 1936. RECONSTRUCCIÓ. 

L'església va passar una època d'esplendor fins que va arribar l'any 1936. El començament de la 

guerra va significar un canvi radical en la vida de l'església; només començada la guerra, el comitè 

republicà de Torrelles es va apoderar d'ella i mossèn Emili Roig va haver d'amagar-se. 

A finals del juliol del 1936, ja membres del comitè de Sant Vicenç havien aconseguit pujar dalt del 

campanar per tirar a terra les campanes. El president del comitè de Torrelles, amb amenaces 

d'obrir foc sobre ells, els va fer desistir de la idea. De la rectoria sortia un fusell de cada finestra per 

impressionar, encara que darrera no hi havia ningú; tot aquest muntatge era per intentar controlar 

els piquets dels comitès de Molins de Rei Sant Vicenç que volien cremar l'església. 

Tanta era la pressió que van arribar a l'acord que 'església la cremaria el comitè de Torrelles, si bé 

els de Molins de Sant Vicenç no marxarien fins que no en sortís fum i foc. El comitè de Torrelles va 

posar mans a l'obra, recollint tota la fusta de dins l'església, cadires, altars, sants trones... i tot el 

que van trobar. Van fer un gran foc fora l'església, davant de la plaça, perquè es veiés de lluny. 

Dins van fer un petit foc, principalment amb robes i cortines, pera fer molt de fum; també van 

cremar objectes dins la rectoria; els bancs de l'església no els van cremar i els van portar al Centre 

Catòlic per aprofitar-los. 

En aquest dia també van tirar a terra la creu de sobre la façana principal; algunes imatges es van 

preservar de la crema perquè persones del poble les havien retirat abans i les van amagar. A partir 

d'aquest moment, durant la guerra, l'església de Torrelles va servir de magatzem i garatge a on es 

guardaven alguns cotxes i camions. 

Al final de la guerra l’església estava buida de tots els seus altars i imatges, però la seva 

estructura, les seves campanes, les seves bigues i el més delicat de tot, els vitralls, estaven tots 

sencers, no van trencar ni un vidre. 

 

Comença una nova etapa. L'any 1941 arriba a Torrelles mossèn Lliberat que va estar regentant la 

parròquia 24 anys. Durant aquest llarg període va ser l'encarregat de refer tota l'església. L'any 

1942 va re-construir l'altar major i va col•locar una nova imatge de sant Martí feta per l'escultor R. 

Pericay. En processó van portar la imatge des de can Roig (l'amo d'aquesta masia la va pagar) fins 

a l'església, va reconstruir després el Santíssim, es va fer l'altar i es va pintar l'absis. Ho va pagar 

el senyor Martínez de can Casanoves. 

 

Es va fer una trona nova que la va pagar Joan Campderrós Pañella (el sec); també va fer els altars 

laterals de la nau central: el primer, entrant a la dreta, on hi ha Sant Antoni, la Puríssima i Sant 

Josep. 
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Imatge que mostra com van treure a Sant Martí 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 CANVIS I REPARACIONS POSTERIORS 

 

L'any 1957 es va col•locar una nova campana feta a Olot, fa 75 cm de diàmetre, 75 cm d'alt per un 

metre i mig d'altura total; porta gravat: "MARTINA- PAULA- PIA". Va ser pagada per subscripció 

popular, com es va fer amb tots els altars, si bé els propietaris o gent que ell creia que podien més 

els demanava un esforç suplementari. 

Quan va entrar Ricard Mesclans, l'any 1965, va dedicar els seus esforços a crear una biblioteca i 

una sala de gimnàs. En Josep Cortés va entrar l’any 1973 i va ser una època de transició. 

Als 75 anys de la seva vida, l'estructura de l'església va començar a donar mostres de 

deteriorament; principalment els sostres que cobreixen les voltes de l'església tenien els 

carregaments de les bigues podrits i moltes goteres. L'aigua entrava i hi havia un seriós perill 

d'esfondrament. Mossèn Josep Ma Solé va entrar a la parròquia l'any 1975, just quan l'església 

complia 75 anys i es va trobar amb un panorama, a l'església, que demanava unes urgents 

reparacions. L'any 1978 fins al 81 es van començar les obres, substituint les bigues i fent les 

teulades noves. El paleta sol pujà 2.943.433 ptes. 

 

 
Imatge que mostra les reparacions de les bigues 
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Imatge que mostra les reparacions a la teulada 

 

L'any 1983-84 va començar la reparació de l'interior de l'església. Les esquerdes eren evidents, els 

botons de les cúpules de la nau central estaven deteriorats amb perill de caure, també es van refer 

totes els parets i es va pintar, quedant l'interior com nou. Va pujar un total de 5.868.410 ptes. 

L'any 1992 es va reparar la façana principal, es va posar la creu a sobre (faltava des de l'any 1936) 

i es van reparar contraforts laterals. Amb un pressupost de 3.423.000 ptes. 

L'any 1997 s'arreglà l'absis de sobre l’altar major, el pressupost inicial era de 3.343.296 ptes. 

 

 

 
Imatges del moment d’alça la creu 

 
Imatge del moment de reparació de la façana 

 

Mossèn Josep Mª Solé també es va destacar per la recerca que va dur a terme sobre el passat 

històric de la parròquia de Torrelles, fent-ne varis treballs. Es va acomiadat de nosaltres el 1995, 

quan es feia cent anys justos de la col•locació de la primera pedra de l'església nova. 

El va substituir, al mateix any, Manuel Meneses que va trobar pendent d'arreglar el campanar. La 

cúpula del mateix estava molt deteriorada, però la falta de diners per a cobrir el pressupost, que 

pujava a 12.130.869 pessetes, anava dilatant el temps per a començar les obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altar major dedicat a Sant Pau                                             Vistes des del cor 

 



Aixecament arquitectònic de l’església Sant Martí a Torrelles de Llobregat 
 

21

 

 
                  Vista de Torrelles des del campanar 

 

El dia 28-12-99, dia dels innocents, una forta ventada va torçar la creu i el parallamps de la punta 

del campanar. Això va obligar a començar les obres. Es comencen l'any 2000, just quan es 

compleixen 100 anys de la seva inauguració. Un cop dalt s'aprofita per reparar els suports de les 

campanes, el que farà augmentar el pressupost.  

 

                     
                  Reconstrucció de la punta                Reparació del campanar 
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     4         L’ARQUITECTE  I L’ESTIL 
 

 

4.1 BIOGRAFIA 

 
Joaquim Codina i Matalí ( ?, 1910) va obtenir el títol de mestre d’obres al 1864 a L’escola de 

Mestres d’obra de Barcelona.  

Les tendències manifestades a Europa de recuperació del passat arquitectònic medieval que va 

iniciar Viollet-le-Duc van ser també seguides a Catalunya, com és el cas de l’estil neogòtic, present 

en la majoria dels edificis eclesiàstics de l’època, és per això que l’obra d’aquest arquitecte català 

és principalment neogòtica, com és el cas de l’església del present projecte. Tot i que també fa 

present al llarg de la  seva obra aspectes modernistes, atès que la seva carrera professional va 

coincidir amb els inicis d’aquesta nova corrent arquitectònica. 

 

Els primers orígens de l’arquitectura Modernista a Catalunya es troben a l’escola provincial 

d’Arquitectura, creada a Barcelona al 1871 i dirigida per l’arquitecte Elies Rogent i Amat, amb qui 

va treballar Joaquim Codina en alguna ocasió. 

La seva primera feina va ser amb l’arquitecte Elies Regent  a l’edifici de la Universitat de Barcelona 

al 1865 (Gran via de les Corts catalanes, 585). Pràcticament tota la seva obra d’autor és 

historicista com, per exemple, la Casa Eduard Filva (1899, Roselló, 160) o les cases unifamiliars 

dels carrers Margenat 85-89, de 1899. 

A principis de segle va realitzar una obra plenament modernista a Barcelona, la Casa Manuel 

Malagrida (1905,  Pss. De Gràcia, 27) que va destacar per la seva riquesa exterior i la seva cúpula 

com pels acabats interiors de ferro forjat.  La casa va ser feta construir per l'industrial tabaquer 

Manuel Malagrida, un olotí enriquit a l'Argentina. Aquesta doble vinculació sentimental es veu 

reflectida a la porta principal, flanquejada per una àliga pirinenca i un còndor andí. El treball 

escultòric, de gran qualitat, va ser executat per Pere Ricart. La façana ve caracteritzada per un 

sumptuós principal, amb balustrada central i tribunes a banda i banda, tot plegat amb una gran 

riquesa ornamental, amb profusió de relleus florals, molt del gust modernista. És remarcable també 

el treball de forja de les baranes dels pisos superiors.  

Una gran part de la seva obra consisteix a la realització d’escultures i elements decoratius. 

principalment d’estil neogòtic. Destaca per exemple, el disseny del Cinquè Misteri de la Glòria, 

monument ubicat al llarg del camí de Montserrat, les escultures del qual són de Joan Flotats 

Format.  

 

 

 Casa Malagrida, Barcelona 

                                                                          

                                                                    Cinquè Misteri de Glòria, al camí de Montserrat 
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4.2 NEOGÒTIC: ARRELS I EVOLUCIÓ 

L'estil arquitectònic neogòtic és el moviment sorgit al segle XIX, Va aparèixer a Anglaterra a 

mitjans segle XVIII.  

Per l’any 1830 va començar a consolidar-se l’estil neogòtic com alternativa vàlida enfront les 

formes clàssiques,consistent a l'arquitectura realitzada a imitació de la gòtica medieval. Pel seu 

comú rebuig al racionalisme neoclàssic, és un estil vinculat amb el romanticisme. Van començar a 

sorgir construccions gòtiques que van associar a l’esperit romàntic els estils medievals, i van ser 

apreciats no com un nou sistema de regles destinat a substituir a les clàssiques, i fruit del 

predomini del sentiment sobre la raó; el gòtic va aparèixer com un conglomerat confús de torretes, 

pinacles, pupitres tallats, voltes tenebroses i llums obliqües filtrades per vitralls multicolors. 

L’experiment que va representar introduir el gòtic als projectes corrents es va deure a la 

restauració d’edificis medievals, que va començar al primer imperi i es va multiplicar durant la 

restauració. Desprès de 1830 aquests coneixements van passar, poc a poc, el projecte d’edificis de 

nova planta, i es van abordar també habitatges i importants edificis públics. Amb el llenguatge 

neogòtic es va intentar reproduir l’estructura oberta, repetitiva i antivolumètrica de certs models, 

especialment anglesos, mitjançant la unió de varis episodis volumètrics, però independents entre 

si; va resultar un tipus de composició “pintoresca“(utilitzat sobretot en mansions i residències 

individuals). 

 

L’estil neo-catholic a Gran Bretanya i reforma de monuments gòtics amb sistemes neogòtics van 

donar molts exemples d’aquesta manera d’entendre un estil medieval. L'any 1836 es construiria 

amb aquest estil el Parlament de Londres. 

Al llarg del segle XIX l'Europa continental va viure una autèntica febre neogòtica que va restaurar i 

va completar catedrals, com la façana de la catedral de Barcelona (1887-1890), la terminació de la 

catedral de Colònia entre 1840 i 1880 y la façana de la catedral de Florència de 1878. 

Entre les obres més representatives del neogòtic a nivell mundial es poden indicar: 

• Abadia de Maredsous a Bèlgica 

• La restauració de la Catedral de Colònia a Alemanya 

• L'Església Votiva, a Viena 

• La façana de la Catedral de Barcelona 

• L'absis i la cripta de la Sagrada Família 

• Palau Episcopal d'Astorga 

• La Catedral Nova de Vitòria 

• La Basílica de Nostra Senyora de Luján, a Argentina 

• La restauració de de la Sainte-Chapelle, a París 

• Nombrosos edificis col·legials a Cambridge i a Oxford 

• Palau de Westminster a Londres 

             
       Palau de Westminster a Londres                                  Palau Episcopal d’Astorga 

 

Els teòrics del neogòtic van estudiar les formes, és a dir la morfologia del gòtic i les van traslladar 

als seus projectes però els hi van oferir simetria i composició, elements més aviat escassos a 

l’arquitectura medieval. Entre ells destaquen Pugin i Scott a Gran Bretanya i Viollet-le-Duc a 

França. 

Aquest últim va desenvolupar una teoria racionalista basada en creença d’estructures gòtiques 

formades per elements independents que el seu conjunt determinaria un sistema perfecte 

d’estabilitat. 

Constructivament enfocat, les càrregues procedents de les cobertes es transmetrien als timpans de 

les voltes, els qui a través del nervis les portarien als boterells i aquests als fonaments. Per 

l’arquitecte els  murs de tancament i els forjats eren simples elements de farcit i podrien ser 

suprimits sense perill per a l’estabilitat de l’edifici. Anys després, va quedar demostrar la teoria de 

Viollet no era vàlida ja que durant la guerra, moltes d’esglésies gòtiques van ser atacades i es van 

destruir nervis, boterells i pilars sense ocasionar la ruïna total dels edificis. 
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EL NEOGÒTIC CATALÀ  

Destaquen arquitectes com per exemple, José Casademunt, qui va aixecar els plànols de 

l’església gòtica del convent de Santa Catalina i va construir la neogòtica del Sagrat Cor De Sarrià 

al 1860,  Juan Martorell Montells, autor del millor neogòtic català amb  esglésies com les 

Adoratrices i les Salesas a Barcelona i Antoni Gaudí, devot admirador de Juan Martorell Montells, 

amb qui va col·laborar en les obres de les Saleses (1885), en l’església dels Jesuïtes del carrer 

Caspe (1883), en el projecte del convent dels benedictins Celestins en Villaricos (Almería) (1882), 

en les obres de Comillas (Santander) (1885), en els treballs inicials de la Sagrada Família i en la 

façana major de la Catedral de Barcelona al 1882. No obstant això la més evident prova d’aquest 

estil la trobem a la planta del Temple Expiatori de la Sagrada Família signat per Gaudí, al març del 

1885. 

                                    
                     Absis Sagrada Família, Barcelona           Façana Catedral de Barcelona                
 
EL NEOGÒTIC I TORRELLES  

El neogòtic és l'estil que prenen els edificis d'ús públic més significatius de torrelles de Llobregat: 

església, rectoria i capella de cementiri; i fins i tot algun edifici particular: Can Camps. 

Altres edificacions neogòtiques o neoromàniques de finals del segle XIX a les poblacions veïnes 

són les reformes de la capella del Sagrat cor de l'Hospital psiquiàtric de Sant Boi i la capella del 

sagrat cor de les dominiques de l'annunciata a Begues. 

 

                        
Capella Sagrat Cor,  Sant Boi                              Rectoria església de Torrelles  

 

LA SUPERACIÓ DEL GÒTIC i GAUDÍ 

Gaudí va considerar sempre al gòtic com el més estructural dels estils i menyspreava els 

arquitectes del Renaixement els quals titllava de decoradors, coneixia perfectament els defectes 

així com les superacions d’aquest estil. Per tant el que es va proposar Gaudí va ser partir del gòtic i 

corregir els seus errors mitjançant la racionalització de l estructura al recollir les forces mitjançant 

elements resistents ortogonals a la direcció de les mateixes. L’arquitecte proposava substituir les 

ogives per catenàries i els contraforts per pilars inclinats. 

Per això el contrafort, el boterells i els pinacles, considerats com a elements imprescindibles de tot 

sistema d’equilibri, van ser elements sobrants al nou sistema i el concepte simplista dels elements 

sustentats,  sempre rectilinis i verticals, va quedar substituït per altres elements més complexos 

amb corbes de compressió. 
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5         DESCRIPCIÓ DE L’ESGLÉSIA 
 

5.1 SITUACIÓ 

 
L’església està ubicada al carrer Plaça de l’església, núm. 5, a Torrelles de Llobregat. La seva 

orientació És Nord-est a Façana Principal. Situada al nucli antic del municipi, està al costat de 

l’ajuntament i queda envoltada lateralment pel c/ Raval Janer i Plaça de l’església. La façana 

posterior té accés a un carreró de tram reduït, sense nom, que uneix el c/Raval Janer amb 

l’ajuntament. 

           
Situació església Sant Martí de Torrelles                              Vista aèria església  

 

5.2  PRECATALOGACIÓ I ESTIL 

 

Tot i que l'arquitectura neogòtica no és de les més reconegudes dins del patrimoni arquitectònic català, 

si que s'ha de reconèixer com a estil de la seva època, i  aquesta església de Sant Martí és un exemple 

destacat de neogòtic; és per això que ha estat precatalogada amb un nivell de precatalogació A (BCIN, 

bé cultural d’interès nacional). Aquesta es una categoria que s'estableix a partir d'una declaració que ha 

de realitzar la conselleria de cultura de la generalitat, és el màxim nivell de protecció previst i les 

competències sobre aquests béns corresponen a la generalitat. 

 

5.3 L’EDIFICI 

 

L'església adopta solucions estructurals de tradició gòtica: arcs apuntats, voltes de creuria i arcbotants 

de mig arc que transmeten les empentes de les voltes sobre els contraforts i amb pinacles coronant els 

seus estreps. 

 

La seva planta és rectangular, amb unes dimensions de 37.50m de llargada i 19.50m d’amplada.  

L’ alçada total de nau és de 22.50m i fins a punta de campanar de 36.50m.  

El gruix dels seus murs majoritàriament és de 50 cm, tot i que hi ja zones puntuals on pot  arribar fins 

als 80. Els contraforts tenen unes mides exteriors de 120x60cm. 

 

5.3.1    DESCRIPCIÓ DE L’INTERIOR 

La planta es divideix en trams rectangulars per les columnes i pels arcs transversals i sobre 

aquests, carreguen les voltes de creueria. 
L’edifici, consta de tres naus, una central i dues laterals, amb pinacles i arcbotants, un transsepte i un 

absis poligonal. La proporció aproximadament és de 2 a 1.  

El transsepte,  de la mateixa amplada i alçada que el conjunt, està cobert al creuer per un cimbori amb 

una lleugera sobreelevació respecte de la nau principal.  

Sobre l’accés de l’església s’ubica el cor que està elevat de la resta de la nau 4.80 metres, i al que 

s’accedeix per un nucli d’escales lateral que connecta l’església amb la rectoria. 

 
Plànol planta 
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La nau central està separada de les laterals per mitjà de columnes octogonals i arcs formers apuntats 

amb la funció de sostenir els murs superiors de separació entre ambdues naus. Els arcs apuntats son 

característics del gòtic, i a diferència dels arcs de mig punt , són més esvelts i lleugers per transmetre 

menors tensions laterals i major flexibilitat. 

 

Les naus laterals, d’alçada més baixa que la central, son simètriques entre elles. Estan dividides en 

quatre espais, un quadrat i tres rectangulars de les mateixes dimensions dedicats entre el contraforts a 

capelles laterals. L’espai amb forma quadrada alberga el baptisteri en un costat i el nucli d’escala que 

comunica l’església amb la casa parroquial amb l’altre. 

Passat el transsepte hi trobem la sagristia i una capella a la que farem menció més endavant 

anomenada Capella del Santíssim.  

El transsepte creua perpendicularment la nau central i serveix per separar aquesta del presbiteri. Al 

creuer, lloc on es creuen la nau i el transsepte, es troba el cimbori que es manifesta amb planta 

quadrada a l’interior i en forma de prisma octogonal a l’exterior. 

         

 Nau central                                                                     Nau lateral 
 

A la part superior d’aquest hi ha la cúpula, formada per timpans que sustenten del nervis que a la 

vegada arrenquen dels arcs torals. La seva forma també es octogonal. 

Constitueixen els sostres de l’església, tant de la nau central com de les  laterals, altre dels elements 

típics de l’arquitectura gòtica, com són les voltes de creueria, conformades per l'encreuament de dues 

voltes de canó apuntat i reforçades per dos nervis diagonals que s'encreuen en la clau. 

 

L’absis, de planta pentagonal, està cobert també amb voltes de creueria però de forma que els arcs 

actuen també de nervis i concorren tots a una clau central formant creueria radiada. Aquesta disposició, 

reforça i embelleix l'absis. Al seu darrera el que devia ser un deambulatori lliure desapareix i està 

ocupat per espais tancats. A aquest deambulatori se li annexa una petita construcció semicircular 

destinat a zona de serveis. 

          
        Volta a absis                                                        Voltes de creueria de la nau central 

 

D’altra banda, els arcs apuntats de l’església recolzen sobre pilars octogonals a banda i banda de la 

nau central i per la unió de diferents pilars circulars envoltats amb pilastres a la zona del creuer.  

Tot el conjunt es recolza sobre peus de columna de base poligonal. Les columnes presenten motllures 

tan a la part superior com a la inferior i els seus capitells estan decorats amb motius florals. 

 

Respecte a l’ornamentació, les finestres laterals il·luminen la nau central, restant les laterals força mes 

fosques. Tot l'interior està condicionat amb una decoració neogòtica, senzilla i sense color, destaquen 

els vitralls de grans dimensions dedicats a diversos sants, però també n'hi ha amb àngels tocant 

instruments, amb motius florals al·legòrics, i rosetons; altres elements decoratius que destaquen són la 

pila baptismal, el sagrari o les campanes. D’aquestes peces parlarem detalladament més endavant. 
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5.3.2    DESCRIPCIÓ DE L’EXTERIOR 

La façana principal és tota de pedra mentre que a la resta de l'edifici es combina l'obra de maó vist 

amb l'aparell de reble o opus incertum (antiga tècnica constructiva romana que usava carreus tallats 

de forma irregular, col·locats aleatòriament i barrejats amb graves i morters). 

Podem distingir varis elements propis del neogòtic a la façana principal:  la porta d'entrada i el finestral 

que hi ha a sobre son d'arc apuntat amb dovelles motllurades i guardapols. Al timpà de la porta hi ha 

esculpida la imatge de Sant Esteve. Es situa en aquesta façana, sobre el portal principal, la reproducció 

de Sant Martí col·locada al vitrall més gran que te l’església (6 m. x 1.70 m). Dos contraforts 

longitudinals amb arcs de mig punt i boterells, marquen la separació antre la nau central i les laterals. 

         
Façana principal                                                             Façana lateral 

 

La façanes laterals estan  sobremuntades amb contraforts i pinacles de factura simplificada. 

Es situen en elles, tres grans finestres que permeten el pas de llum a la nau central. A les cantonades 

sembla que hi havia una quarta que actualment resta tapiada. A cada façana lateral es situa al centre 

del  transsepte un rosetó de grans dimensions, 3.60m de diàmetre. 

 

S’ha de dir que ambdues façanes son simètriques fins al transsepte, tot i que a la façana sud-est la part 

inferior (nau lateral) queda coberta per la casa parroquial. Les dues construccions estan separades 

entre si per un pati interior.  Passat el transsepte, atès que la seva distribució es diferent a planta, 

també canvien els alçats. En un hi trobem una petita coberta a dues agües i que cobreix la capella del 

Santíssim mentre que a l’altre s’aixeca el campanar. 

 

L’accés al campanar es fa a traves de una petita escala que puja pel deambulatori cap  a la seva 

coberta plana transitable. Aquesta, inclinada lleugerament, discorre pels laterals de l’absis fins a arribar 

al campanar ubicat a sobre de la Sagristia. Té forma quadrada i recolza amb contraforts cantoners.  

El seu interior és d’obra vista i al seu recorregut s’obren quatre petites finestres a dos alçades diferents 

orientades a sud-est i sud-oest. 

                                                              
                                                              Campanar 

 

5.3.3    COBERTES I SOTACOBERTES                                           

Els accessos a sota coberta son, en el cas de la nau inferior, a les a través d’ una trapa vertical situada 

a banda i banda del cor (nucli escales i petita estança). 

En el cas de la nau central i transsepte, s’accedeix a través de l’interior del campanar, per mitjà, també, 

d’una petita trapa en el seu recorregut. 

 

Respecte a les cobertes, en aquest conjunt hi trobem vàries  i a diferents alçades. La principal de la 

nau central i transsepte es a dues aigües,de teula àrab i amb un carener de ceràmic vidrat. 

 

A les naus laterals es tracta d’ una coberta plana no transitable a sobre de les voltes i lleugerament 

inclinada cap als contraforts de rajola ceràmica. Tant l’absis pentagonal com la cúpula són també de 

teula àrab. Pel que fa la coberta del campanar, el seu acabat es ceràmic envidrat i per últim, en el cas 
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de l’annex de serveis situat al darrera de l’absis es tracta d’una coberta semicircular amb acabat de 

rajola també. 

 

5.3.4    ELS VITRALLS 

Per dins els vitralls són les peces més importants de l'església. Artísticament, el que destaca de la nova 

construcció són els vitralls: el de sobre l'entrada principal, de grans dimensions està dedicat a Sant 

Martí i en el seu peu consta la firma de l'arquitecte de l'església, J. Codina. En el vitrall podem veure la 

reproducció de Sant Marti donant un tros de capa al pobre; les seves mides són grandioses: fa sis 

metres d'alçada per 1.7 m d’ample. A continuació hi tenim una fotografia. 

 

 

                                             
                                     Vitrall sobre la entrada principal dedicat a Sant Martí 

Entrant a l'església, el primer vitrall que trobem a dalt a la dreta està dedicat a Sant Vicenç, fa 4 metres 

d’alçada per 1,7 metres d’ample, com tots els de la nau central. El segon vitrall esta dedicat a Santa 

Leonor i el tercer a Sant Agustí amb les mateixes dimensions que l’anterior. 

 

    
Primer vitrall de Sant Vicens     Segon vitrall de Santa Leonor 

  
  Tercer vitrall de Sant Agustí 
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A l'esquerra de l’església tenim el primer vitrall dedicat a Sant Francesc, el segon a Santa Caterina i el 

tercer a Sant Pau.  

 

   
Primer vitrall de Sant Francesc                           Segon vitrall de Santa Catarina 

 

 
Tercer vitrall de Sant Pau 

En el cimbori de la nau central hi ha 32 vitralls que envolten la cúpula formant mitjos arcs; hi destaquen 

uns àngels tocant instruments i els altres són motius florals. 

 

  
 

A l'altar major trobem, a la dreta del mateix, dos vitralls grans com els de la nau central, el de la dreta 

dedicat a Santa Emília i el de l'esquerra a Sant Magí.  

 

   
Vitrall dedicat a Sant Magi    Vitrall dedicat a Santa Emília 
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Dins la mateixa nau central hi ha 8 rosetons més, dos de molt grans a prop de l'altar major i també n'hi 

ha un junt a la pica baptismal i dos al Santíssim. Darrera l'altar hi ha cinc vitralls amb motius florals i 

al•al·legòrics i quatre rosetons. En total l'església té 46 vitralls i 13 rosetons. 

 

5.3.5    PECES A DESTACAR 

Les imatges que hi havia, als primers temps de l'església, eren més aviat pobres, algunes aprofitades 

de l'antiga. Tenia 2 trones i un altar gòtic de fusta daurada amb Sant Martí al mig, probablement de 

talla. Sota, als costats, hi havia dos àngels que custodiaven el Santíssim. 

 

La pica baptismal de l'església nova era de la romànica; veurem que el seu estil barroc res té a veure 

amb el de l’església nova ni amb les piques de l'entrada; el fet és que va ser un regal portat des de 

Cuba en memòria de que la seva filla va rebre la aigua baptismal en l’antiga església 

 

Cal destacar també les campanes que van posar a l'església nova de les quals tres provenien de 

l'església romànica. La petita va ser feta a Vic l'any 1878, dedicada a Santa Caterina, si bé hi ha una 

imatge gravada de Santa Bàrbara i també un calze; el nom que es llegeix és del mossèn José 

Boixader; hi ha la següent descripció: "SANTA CATERINA ORA PRONOVIS-ME HIZO MIGUEL"; les 

mides de la mateixa són les següents: fa 36 cm de diàmetre interior per 45 cm d'alt, no obstant amb el 

contrapès i tot en fa 80 cm. 

 

            
Campanes de l’església romànica 

 

Cal destacar la campana que dona de cara al Centre Catòlic i que quasi té 300 anys. Les dimensions 

són enormes, tant com la campana gran que van posar el 1957, el que de-mostra que el campanar de 

la romànica era també un senyor campanar capaç d'aguantar tot aquest pes. Les mides són: 66 cm de 

diàmetre interior, 75 cm d'altura per 1,5 m d'altura total inclosos uns contrapesos de pedra que porta a 

sobre. Té quatre imatges gravades: la Mare de Déu amb el nen Jesús, Sant Miquel aixafant el dimoni, 

el Jesús i una creu gran. No sé si la que es va treure l'any 57 perquè estava esquerdada, provenia de la 

romànica. 

 

L'església, quan es va inaugurar, no tenia rellotge; aquest es va col•locar l’any 1904 i es posà en 

funcionament el 14 de març del 1905. D'aquest fet hi ha dos campanes dalt de tot del campanar, que 

són les que marquen els quarts i les hores; la més gran té 66 cm de diàmetre interior per 75 cm d'alt; hi 

ha una torre gravada junt a l'any 1904. L'altra té 55 cm de diàmetre interior per 65 d’alt. Hi ha un gravat 

de la Immaculada. Les dos campanes grans, que són les del rellotge; es van col•locar l'any 1904 

 

      
Maquinaria que fa funcionar el rellotge 

 

5.3.6   ALTARS I CAPELLES 

A l’altar principal  ubicat al presbiteri hi ha la imatge de sant Martí. A l’esquerra d’aquest ens hi trobem 

am la capella del Santíssim amb dues voltes de creueria i una cúpula semicircular al fons. Destaca per 

les seves pintures amb motius religiosos a la paret posterior. Es mostra també en aquesta capella el 

Sagrari. 

 
Els altars laterals de la nau central: el primer, entrant a la dreta, on hi ha Sant Antoni d'1,3 m d'alçada; 

el segon, la Puríssima, imatge d'1,5m d'alçada, un altar gòtic tot ell cobert amb pa d'or i policromat; el 

tercer, Sant Josep, també de metre i mig d'alçada, amb el nen Jesús als braços i d'igual factura que 

l'anterior. 
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Capella Santíssim                                          Detalls del sagrari 

 

A l'esquerra de la nau central trobem: primer, el Sant Crist de 3 m d'alçada; segon, Sant Isidre, imatge 

d'1.3 m sobre un senzill peu; tercer, el Sagrat Cor, imatge de Jesús d’1.73m d'alçada envoltada d'un 

altar policromat i cobert de pa d'or i, per últim, l'altar més gran, tot ell policromat i també folrat amb 

làmina d'or. Hi ha una imatge central dedicada a sant Pau, d"l,45m d'alçada, la qual té a la seva 

esquerra Santa Caterina que fa 1.3 m i, a la seva dreta, Santa Teresa d'Àvila, també d'1.3 metres 

                                               
Imatge dedicada a Sant Pau    Imatge dedicada a Santa Caterina 

 

 

5.3.7   LA RECTORIA 

La rectoria ha estat catalogada amb un nivell de precatalogació B. 

Aquesta és una edificació que es va fer als mateixos anys que l'església (al voltant del 1900); adossada 

a la mateixa, és obra contemporània de l'església i també neogòtica. 

Com a elements singulars propis de l’arquitectura neogòtica del moment trobem a les seves façanes: 

obertures ordenades  mitjançant eixos verticals, finestres amb guardapols neogòtics a planta baixa; 

balconeres amb guardapols neogòtics i baranes i balcons amb claustra (gelosia calada de l'arquitectura 

gòtica) al primer pis; finestres geminades amb columnilles centrals i llindes lobulades al segon pis. A 

Em més existeixen motllures horitzontals contínues en les divisions de les plantes i tenen un escut a les 

llindes de les finestres. 

 

 

 
                 Entrada a Rectoria 
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6         PROCÉS D’AIXECAMENT GRÀFIC 
 

6.1   INTRODUCCIÓ 

 
Com a treballs previs fer servir les eines necessàries per l’amidament, vaig procedir a fer 

croquis detallats de façanes i a imprimir fotografies per poder anar col·locant directament sobre 

ells el números presos amb l’estació sobre ells.   

 

6.2 EINES UTILITZADES 

 

- L’estació total: 

L’estació total es un instrument electro-òptic fet servir normalment en treballs d’amidament en 

topografia.  El lloguer el vaig fer a l’empresa AL-TOP en dues vegades diferents. La primera va 

ser d’una duració de 5 dies per les façanes i la segona de 3 pels punts interiors. La meva 

estació era de gama baixa, fabricant TRIMBLE, MODEL 5503 DR-STD. L’equip constava a 

més d’ un trípode, un fita de 2m de fibra i un prisma CST. 

 

    
Part de l’equip utilitzat                          Prenent punts amb làser de la façana principal. 

 

- Cinta mètrica; de 20m utilitza per als interiors.  

- Flexòmetres; per les mides més reduïdes i alçades on la cinta no arribava.  

- Làser manual de fabricant PREXISO, Amb un abast es de 0.10 a 40m i amb una precisió 

de +/- 3 mm.  

-  Llapis, goma d’esborrar, bolígraf i paper. 

 

       6.3  AMIDAMENT DE LES FAÇANES 

 
L’amidament de façanes no va ser gaire fàcil, ja que resultava impossible un l’estacionament 

per cadascuna de les façanes, donat que es tracta d’un edifici amb desnivells molt elevats i  

envoltat per carrerons petits que ofereixen poca visual tant d’amplada com d’alçada. 

El professor  i tutor Jordi Xiqués em va donar una possible solució al problema basada en fer 

servir el es mètode d’enllaç directe entre estacions, consistent en anar enllaçant estacions 

entre sí i obtenir així després un resultat de conjunt amb uns marges mínims d’error. En Jordi 

també em va aconsellar sobre quina estació total podia  llogar i em va donar unes indicacions 

generals de com fer-la servir.   

 

Pels punts de plantes o de façanes amb difícil visibilitat amb el laser, vaig fer ús del prisma, 

amb una segona persona ajudant-me ja que aquesta opció així ho requereix. Aquest va ser el 

cas, per exemple, de l’amidament de la plaça de l’església i del contorn en planta del conjunt 

format per: plaça-església-casa parroquial. 

 

A l’hora de començar era important plantejar bé totes les alternatives d’estacionament 

possibles i fer marques al terra per dur a terme l’enllaç ja que la feina i el mètode utilitzat 

requeria més d’una jornada. 

 
Visuals dels estacionaments realitzats 
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Com indica l’anterior  imatge es van fer 11 estacionaments en total. 

Els tres primers orientats cap a façana principal, l’E1 des de la plaça l’E2 des de la part baixa 

d’aquesta, necessari per poder arribar al punts superiors de la façana i per últim l’E3 enfocat a 

la rectoria. 

Els 2 següents, l’E4 I L’E 5 es van fer al carrer plaça de l’església i agafarien els  punts de la 

façana de la casa parroquial, un part de la façana sud-est de l’església i del  campanar. 

A la plaça de l’ajuntament es va dur a terme l’estacionament 6, que junt amb el 9 ens donarien 

el punts procedents de façana lateral. Cal dir que en aquest cas, va ser necessari 

l’estacionament d’un punt entremig de pas (l’E7) per poder enllaçar les dues estacions ja que 

entre elles no hi havia visibilitat. A continuació, per una part de l’amidament de la façana lateral 

em vaig haver de posicionar a la E8 per poder arribar a la part superior de l’absis i la cúpula 

central. 

Aquest estacionament donava per finalitat l’enllaç directe i el primer arxiu. Els dos següents, 

l’E10 i l’E11 es van fer com arxius i estacionaments independents ja que continuar enllaçant en 

aquesta part, per les pèssimes possibilitats de visualització que n’hi havia, resultava mes 

complicat. Amb l’E10 vaig poder agafar el punts inferiors de la nau lateral i amb l’E11, situat a 

un carreró del darrera aixecat respecte l’anterior uns 6 metres, vaig poder agafar punts de la 

part superior de la façana i també de cobertes. Per després poder lligar-lo tot amb el CAD vaig 

haver d’agafar punts de referència entre els diferents arxius. 

 

Finalment puc dir que els resultats del mètode d’enllaç directe van ser molt satisfactoris. Tenint 

en compte que es van fer en diferents dies, vaig obtenir un marge  d’error mínim entre el 

tancament de la primera i l’ultima estació: -7mm a l’eix X,  +32mm a l’eix Y i -3mm a l’eix Z. 

 

 

 

 
Croquis realitzat per l’amidament de plaça, amb estació i prisma. 

 



Aixecament arquitectònic de l’església Sant Martí a Torrelles de Llobregat 37

 
Presa punts des d’E3, rectoria 

 

6.4    AMIDAMENT DELS INTERIORS  

Es va utilitzar  l'estació total làser per a la mesura d'elements interiors als quals no tenia accés 

mitjançant mètodes manuals. En total vaig realitzar quatre estacionaments per obtenir punts 

dels  nervis de l'absis, finestres superiors i rosetons, arcs i seccions superiors de les columnes  

absis, presbiteri i cimbori.  

En aquest cas no vaig enllaçar estacions, si no que cada una era independent de l’altra (amb 

punts presos de referència per després poder enllaçar amb el CAD). Tal i com es veu al dibuix 

en planta, des de les estacions E1,E2 i E3 vaig agafar un dels alçats laterals i des de l’E4, 

posicionat al cor, al voltant dels 5m de diferencia dels altres estacionaments, vaig poder fer un 

millor recull de punts de les voltes i els vitralls de la nau central. Com que tots dos alçats 

laterals en aquesta part son simètrics, no va requerir enfocar-ho cap a la façana sud-est. Amb 

l’E5 vaig agafar punts de l’absis, del transsepte i de l’accés a l’església. 

 
Presa punts interior amb estació 

 

 
Croquis frontal absis 
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6.5  TRACTAMENT DE DADES 

 L'extracció de les dades de la màquina es va realitzar en la pròpia empresa de lloguer de 

l'equip. Ens van lliurar les dades en dos tipus de format informàtic per a la nostra posterior 

utilització, aquests formats eren: TXT (punts i les seves coordenades cartesianes) i els arxius 

gràfics CAD on es mostren el punts en un espai tridimensional. 

El professor Jordi Xiqués Triquell em va explicar com utilitzar aquestes dades amb el programa  

informàtic (Gus&Albert) pertanyent al departament on mitjançant l'ús d'un convertidor de TXT a 

DWF, CAD CONVERTER en 2 dimensions.  

 

      
      Imatge del programa convertidor utilitzat 

             
      Imatge punts campanar en 2D               Unió de punts, començament del dibuix 

6.6  AMIDAMENT PER MITJANS MANUALS 

Un cop acabat tot el procés de passar els punts obtinguts de l'estació total a dwg vaig 

començar a prendre mesures per mitjans manuals de l'església: altures interiors, planta, 

elements interiors, interior de la coberta, etc. Per aquesta comesa vaig utilitzar una cinta 

mètrica, un flexòmetre i un distanciòmetre. Vaig realitzar diversos croquis per fer  les 

acotacions necessàries i poder definir la planta amb exactitud. Mitjançant triangulacions 

definim tots els vèrtexs del contorn interior de l'església i dels diferents elements existents: 

bases de les columnes, altar, portes, etc.  

 

 

 
Croquis Sagristia 
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           6.7  DIBUIX DE DETALLS MITJANÇANT FOTOS 

 

Per realitzar els dibuixos de vitralls, detalls de captiells, d’imatges iconogràfiques, etc vaig fer 

servir la combinació del programa Autocad amb PHOTOSHOP. 

Primerament es fa una fotografia del detall a dibuixar, a continuacíó es rectifica amb el 

programa Photoshop i s’inserta a un arxiu en blanc d’Autocad. Seguidament es procedeix a 

l’escalat d'aquesta partint de les mesures obtingudes en el mesurament amb la cinta mètrica. 

A continuació es dibuixa repassant les fotografies amb precisió. D'aquesta manera obtenim un 

dibuix fidel a la realitat 

 

 
Procés del dibuix de detall del Sant Crist 
 
 
 

                        
                         Procés del dibuix de detall de Sant Martí 
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7         REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
             FAÇANA PRINCIPAL (Nord-est) 
 
 

 
Accés principal església des de plaça 
 
 

 
 
Façana principal 

 
Vista façana principal i casa parroquial annexa 
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FAÇANA LATERAL (Sud-est) 
 
 
 

 
 
Casa parroquial 

 
Accés casa parroquial 
 

 
 
Façana lateral 
 

 
Vista general façana lateral amb posterior 
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FAÇANA POSTERIOR (Sud-oest) 
 
 

                                                            
 
 
                                                         Vista campanar des d’ ajuntament 

 
Façana posterior casa parroquial 
 
 
 

 
 

 
Vista posterior 
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         FAÇANA LATERAL (Nord-oest) 
 
 
 
 
 
 

 
 Vista annex capella Santíssim 

 
 
 

 
Vista superior  de façana 
 
 

 
Vista inferior de façana 
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Unió Santíssim i absis 
 
 

 
Cimbori octogonal 
 
 

 
 
COBERTES 
 

 
Vistes des de punt accessible més elevat 
 

 
Vistes generals de cobertes 
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INTERIORS 
 
 

 
 Nau central 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nau central 
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Nau lateral 
 

  
Presbiteri 
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Nau central-accés 

                         
                         Absis 

        
      Volta absis 
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Volta transsepte i nau central 

 
Volta nau lateral 

    
Vista a sostres, nau central i  lateral 
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Cor 

 
Capella altar Santíssim 
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Sagristia  
 
 

 
Sagristia 
 
 

      
Passadís darrera l’absis                       Bany 
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            Escales a campanar                                                       

 
 

                                                                
                                                                Exterior campanar 
 

Vistes des del campanar 
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Interior campanar 
 

 
Accés sota coberta des de campanar 

 
Sota coberta transsepte, vitrall superior nau central 
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Volta nau central 
 

 
Accés a sota coberta absis 

 
Sota coberta absis 
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Sota coberta nau central 

 
Sota coberta transsepte 
 
 
DETALLS  
 

        
Accés principal     Accés Santíssim 

         
Accés ésglesia des d’escala         Accés sagristia des de presbiteri 
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Vitrall nau central 

                                      Vitrall absis        

 
Capitells  arcada absis 
 

 
Capitell arc nau central 
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Capitell arc naus lateral 
 
                    

 
Base columna central 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 
 Base columna presbiteri 
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Unió nervis arcada nau lateral 
 
 

 
Unió nervis a paret 
 

 
 Unió nervis a creuer
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        Detall punta coberta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Detall rosa dels vents coberta 
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8         CONCLUSIONS 
 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte era la realització de l’aixecament arquitectònic de 

l’església Sant Martí de Torrelles així com un estudi a fons de la seva historia i cultura. 

 

En aquest sentit em sento orgullosa de la feina realitzada i penso que he aconseguit els objectius que 

m’havia proposat. M’he adonat també, que les aportacions obtingudes no han sigut solament a nivell 

històric i cultural, sinó també a nivell acadèmic i personal.  

 

A nivell acadèmic, la part gràfica de l’aixecament ha contribuït a una millora i agilitat en la tècnica del 

dibuix assistit per ordinador, he après a fer aixecaments topogràfics amb l’estació total i a utilitzar 

programes que mai abans havia fet servir, com és el Photoshop. 

 

A nivell personal, durant la realització d’aquest projecte vaig haver de fer front a diferents obstacles com 

és el cas, per exemple, de la dificultat de l’amidament d’algunes de les façanes, amb alçades 

considerables i camps visuals molt reduïts. Un altre trava, aquesta vegada més personal que va 

significar un endarreriment en la finalització del treball, va estar la complicada combinació de la meva 

feina privada amb el temps i les necessitats que el projecte requeria. Haig de dir, però, que malgrat  les 

dificultats sorgides en el seu procés i el temps invertit, em sento satisfeta amb la culminació d’aquest 

projecte. 
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Pàgines WEB sobre el Municipi: 

 

• Ajuntament de Torrelles de Llobregat --   www.torrelles.com/ 

 

• Portal d’informació suplementària sobre Torrelles -- www.torrelles.net/historia.htm 

 

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Torrelles_de_Llobregat 

 

• http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0066782 

 

• http://www.poblesdecatalunya.cat/municipi.php?m=082896 

 

 

Pàgines WEB sobre Arquitectura Neogòtica: 

 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica 

 

• http://www.arteguias.com/goticoportugal.htm 

 

 

Altres pàgines de consulta general: 
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     11         CONTINGUT DEL CD 
 
 
 
El contingut del CD adjunt conté la següent informació 

 

- Memòria en format PDF 

- Resum en format PDF 

- Annexes en format PDF 

- Plànols en format PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




