La importància de l’emplaçament a les esglésies
romàniques montsenyenques del bisbat de Vic
Oscar Farrerons Vidal
Dr. Arquitecte.
Grup de Recerca d’Enginyeria de Projectes GIIP.
Universitat Politècnica de Catalunya.

Introducció
El Montseny ha estat un massís poblat des de temps immemorial (ho testimonien les troballes
d’Aiguafreda i el Brull). En el període ibèric es comencen a ocupar els turons, com podem constatar a
Montgrós (el Brull) i Montclús (Sant Esteve de Palautordera); mentre que en l’època romana el
poblament s’estabilitza al voltant de la Via Ausa i la Via Augusta. Però és a l’Edat Mitjana quan es
generalitzen els establiments interiors al Montseny i s’intensifica l’explotació dels recursos naturals.
Al segle X s’inicia una expansió demogràfica propiciada pel desenvolupament de la producció
agrícola, gràcies al perfeccionament de l'utillatge i a la millora dels recursos hidràulics. És just a les
darreries del segle X que s’inicia una gran construcció d’esglésies repartides per tot el territori
montsenyenc, fixant aquesta població que s’ha llençat a la colonització del massís. La característica
principal d’aquestes esglésies és la solidesa que les ha permès arribar fins als nostres temps. El
període romànic és pot definir des de finals del segle X fins a inicis del XIII, de manera que sota
aquesta denominació podrem trobar edificis de característiques diferents. A Catalunya, el romànic
sempre ha estat un art apreciat, des dels orígens amb Pau Piferrer, Elies Rogent, Josep Gudiol i Josep
Puig i Cadafalch, fins a l’actualitat amb historiadors de la talla del montsenyenc Antoni Pladevall 1.

Les esglésies romàniques del bisbat de Vic al Montseny
L’art romànic del Montseny no té el reconeixement de la vall de Boí, ni la vistositat de Sant Pere de
Roda. Les esglésies romàniques del Montseny són senzilles, amb trets comuns que es solen repetir,
com la orientació a l’est de l’absis, l’accés amb porta de mig arc pel costat de migdia, els capitells
amb elements vegetals, les arcuacions.... Això és més o menys visible en funció que l’església hagi
mantingut l’estat actual o hagi “evolucionat” seguint els estils de l’època. Però hi ha una
característica que no s’ha perdut quasi mai, un qualitat única que tothom gaudeix però que sols
alguns 2 han sabut observar adequadament. L’element que caracteritza la construcció romànica al
Montseny és la implantació al lloc. Cap de la desena d’esglésies esmentades en aquest article estan
emplaçades de manera atzarosa, com no podia ser de cap altre manera, quan el fet de bastir
l’església suposava la “conquesta” del terreny. Totes elles tenen una situació especial al lloc, ja sigui
perquè estan en el punt culminat d’un turó que els permet controlar l’entorn, o per ser al centre de
la plana a treballar, o el lloc de trobada del masos del poble. La seva situació ha fet que avui el
paisatge sigui irrecognoscible sense elles. Els mestres d’obra que les van aixecar sabien ja allò que
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Participant a la magna obra Catalunya Romànica, 27 volums editats per Gran Enciclopèdia Catalana entre
1980 i 1994.
2
Per exemple Mariano Pagès al seu llibre “Imatges del romànic del Montseny”.
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Quaroni 3 afirmarrà mil anys més
m tard, en tant que la relació de l’obra arquiteectònica amb
b l’entorn éss
fonam
mental.
El bissbat de Vic està
e organitzat en deu arrxiprestats, dels
d quals el de Guilleriess‐Congost éss un del méss
granss. L’arxiprestat inclou trenta‐sis
t
paarròquies amb un tota
al de norannta‐tres esgllésies i vuitt
santu
uaris. Aquesst article analitza nou esglésies romàniques del bisbatt de Vic al Montsenyy
septeentrional, que trobarem al municipi dde Viladrau (Sant Martí, Sant
S
Miquel d’Espinzella), Espinelvess
(Santt Vicenç), Arrbúcies (Sant Cristòfol dde Cerdans), Seva (Santa Maria), el Brull (Sant Martí, Santt
Jaum
me de Viladrrover, Sant Cristòfol dee la Castanyya) i el poble del Monttseny (Sant Marçal dell
Monttseny).

San
nt Martí del
d Brull
L’església de Santt Marti es co
ol∙loca en unaa posició privvilegiada de la carretera de coll Form
mic a Seva, all
peu d
del puig on es
e troben les ruïnes del castell del Brull.
B
Els vesscomtes d’Ossona i Cardo
ona, senyorss
del caastell, ja teniien l’advocacció de Santa Maria al casstell abans de la construccció de l’esgllésia de Santt
Marti. L’entorn, de
d gran belle
esa natural een l’ascensió
ó cap al coll Formic, és reessaltat per la presènciaa
Ajuntament, les restes de
el Castell i la Creu de Terme.
de l’A
Sant Martí és una església de
e nau
únicaa amb absis semicircular a
llevan
nt i coberta de teula àrab a
dues vessants. L'absis
L
és co
obert
amb volta de quart d'esferra, la
volta de canó téé llunetes i està
reforçada amb arcs toralss. La
portaa principal acctual és a ponent.
L’església ha so
ofert el pass del
temp
ps, incorpo
orant dife
erents
estils
arquiteectònics,
però
conseervant encaara vestigiss de
l’època romànicaa, com l’entrada
nal a migdiaa, les arcuacions
origin
esglaonades, i l’orientació
ó de
l’absiis a l’est. Les policro
omies
origin
nals romàniq
ques de l’abssis es
trobeen exposadess i conservad
des al
4
Museeu Episcopaal de Vic . Els
canviis soferts al llarg
l
dels tem
mps, i
els seeus murs originals rom
mànics
repujjats, li donen un aspecte
propii del seglle XVIII, amb
a

3
4

Imatge 1. Sant
S
Martí del Brull, detall dde l'absis (Fotto Farrerons)

Proyyectar un edifiicio. Ocho lecciones de arq uitectura. Pagg.39‐41.
Desccobertes al 19
909 per Gudiol.
2
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l’aparrell format per
p petits carrreus tallats dde forma reggular rejunta
ats amb calç.
Sant Martí fou originàriame
o
ent la parròòquia de Sevva fins que es va sepaarar del Bru
ull. Es trobaa
documentada com a parròqu
uia ja al 10229. Va ser co
onsagrada entre els anyys 1048 i 106
60 pel bisbee
vigatàà Guillem dee Balsareny. El 1062 va sser dotada amb
a
delmes pel vescomtte Ramon Fo
olc I i la sevaa
mulleer Ermesenda.

San
nt Jaume de Vilad
drover
Parrò
òquia que agglutina el nuccli de poblacció dispersa de
d l’oest del terme mun icipal del Brull. Es tractaa
d’un territori plaa, amb predomini de l’aagricultura i on l’esglésiia sembla poosada al millor lloc perr
dir els camps, tant ara co
om fa mil an ys. Aquesta posició agluttinadora del nucli de casses dispersess
presid
es maanifesta a l’aaplec que ess celebra an ualment el diumenge
d
de
e Pasqua Floorida 5des de
e 1932, amb
b
gran assistència popular.
p
c
i un
u campanaar de planta quadrada a
Església amb unaa nau i arcs torals, ambb absis a la capçalera
malgrat l’acccés principall
mànica era a migdia, i en
ncara avui es
e conserva m
ponent. La porta original rom
E més desta
acable és el ccampanar de
e tres pisos d'alçada
d
quee descansa so
obre la voltaa
situatt a ponent. El
a l'exxtrem oest dee la nau. Al mur
m de poneent es pot veure la porta oberta al se gle XVII i una
a finestra en
n
formaa de creu. L'absis,
L
recon
nstruït al seggle XX amb molta tècnicca i rigor esttètic, presen
nta dents dee
serra i arcuacions llombardes perfectam ent imitadess. L'aparell constructiu
c
éés de mida mitjana,
m
ben
n
alineaat i molt reggular. Actualment és unaa parròquia autònoma, coneguda taambé com a Sant Jaumee
dels B
Bastons pel mas
m homònim que té proop seu.
Sant Jaume va ser
s una sufrragània de SSant Martí del
d Brull fins al segle XXIX, momentt en que vaa
quia. La prim
mera notícia documental del temple
e data del 11029. Originà
àriament dee
esdevvenir parròq
propiietat privadaa, al 1372 va ser venuda al canonge vigatà Pere Berenguer. El 1685 va ser
s renovadaa
per ccomplet la volta i el 168
89 es va connstruir una capella
c
a tramuntana. Ell 1926 va se
er novamentt
reformada amb laa prolongació de la nau i la construccció de l'absis.

Imatge 2.
2 Façana sud, amb la portaa original, de Sant Jaume de Viladrover ((Foto Farreron
ns)

5

Igualment anomeenat Aplec dels Ous de Pasqqua.
3
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San
nt Cristòffol de la Castanya
C
a
Situada al vessan
nt solei del Brull,
B
organittzant el veïnat de la Castanya, entree camps de pastura
p
amb
b
anticss murs de pedra seca, amb els masoos de la Corrtada, el Boscàs, Cal Gepperut i les Mirones.
M
Santt
Cristò
òfol sembla mantenir un
na connexió celestial‐terrenal més pe
er aquesta ssituació privilegiada, quee
no paas pel petit cementiri sittuat a la vesssant est de l'església. El conjunt dee bancals queda ordenatt
entree Sant Cristòffol a llevant i el Castanyeer del Boscàss 6 a ponent.
Església romànicaa de petites dimensions que forma un conjunt harmònic
h
am
mb la sagristia que li fou
u
ó d'una solaa nau amb tres
t
arcs torals, coberta amb volta d'aresta. Haa
adosssada. És unaa construcció
desap
paregut l'abssis antic, sub
bstituït per uuna construccció trapezoïdal. Aquest fforma un so
ol cos amb laa
sagrisstia que hi ha
h entre l'absis i el cam
mpanar. El presbiteri
p
tam
mbé és trappezoïdal, sen
nse cap líniaa
concrreta. Al fons de l'església
a hi ha un poou al costat de
d la pica ba
aptismal. El m
mur de tramuntana és ell
més ben conservvat. S'accede
eix a l'interioor de l'esglé
ésia per la po
orta originall romànica, adovellada i
gle XII a l'esgglésia. En desstaca la sevaa
coberrta per un arrc de mig punt. El campaanar va ser adossat al seg
finesttra geminada. La configu
uració actua l de l’esglésiia respon a la restauracióó de 1989 del servei dell
Patrim
moni Arquiteectònic de la Diputació dde Barcelona.
La Caastanya mai havia estat parròquia, ssinó que dep
pengué des dels seus orrígens de Sa
ant Martí. Ess
tenen
n notícies do
ocumentals d'aquesta
d
es glésia des de
e 1025, tot i que va ser cconsagrada el
e 1082 7 pell
bisbee de Vic Bereenguer Suniffred de Lluçàà. Al seu inte
erior es consservava un reetaule fet exxpressamentt
pel pintor Bertran
n Badia, que va ser posteeriorment su
ubstituït per un
u altre de bbarroc.

Imaatge 3. Sant Cristòfol
C
de la Castanya, dess del seu camp
panar es domina tota la pa rròquia (Foto Farrerons)

6

Tam
mbé conegut com
c
a Castanyyer dels Setzee Plançons, éss un gran exem
mplar de Casttanea sativa, de
d més de 25
5
metrees d’alçada.
7
La seeva acta data del 7 de juny de 1082 i es cconserva a l'A
Arxiu Episcopal de Vic.
4
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San
nt Martí de
d Viladrrau
Situada sobre un
n turó de 840
8 metres d’altitud, l’’església de Sant Martíí s’erigí contemplant ell
X la poblacció de Viladrrau començaa
Mataagalls i tenintt la riera Major als seus ppeus. A partir del segle XJV
a créixer al voltant de la sagrrera de l’esgglésia i consttituirà l’actua
al poble. Queeden poques evidènciess
romààniques, però
ò la seva possició singularr continua se
ent cabdal al poble, evideenciant aque
esta simbiosii
entree topografia i l’església que estem naarrant.
De l’o
original esgléésia romànicca sols en reesta dues arccades de mig
g punt i pilarrs dobles i capitells amb
b
decorració típica del
d romànic,, de trenes i mitges esfe
eres. La prim
mitiva esglésiaa sols tenia nau central,,
però posteriormeent s’hi afegiren les capeelles de la Maare de Déu i Sant Joan, i ja al segle XVI altres finss
ual aparençaa d’església de
d tres naus..
que een reformes posteriors s’’unificaren eels espais perr donar l’actu
A prim
meries del seegle XVIII es va modificarr el mur de migdia
m
original.
8
L’església apareixx documenta
ada per prim
mer cop l’anyy 908 , quan Pere i la sseva muller Francobertaa
venen
n a Argila i a la seva muller Elisia unees terres de regadiu a la parròquia dee Sant Martíí. El topònim
m
de Viladrau serà posterior i no
n apareix finns 1042, amb un acta no
otarial amb eel nom de Sa
ant Martí dee
S
Martí d e Viladrau formava partt del dominii del Castell de Taradell..
Vilareedral. La parrròquia de Sant
L’antiga església va
v ser consagrada per Beerenguer Sun
nifred de Lluçà l’any 10822.

Imatge 4. L'ú
únic que resta de l'original eesglésia romànica de Sant Martí
M
de Viladdrau (Foto Farrrerons)

8

Vilad
drau. Un munt de noms i im
matges. Ferrann Tolosa. Pàg. 20. Altres autors situen la data l’any 898.
5
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Sant Miquel d’Espinzella
Església situada al conjunt fortificat d’Espinzella, en un petit turó dominant la vall que va de Viladrau
a Seva, amb relació visual també cap al coll de Taradell. La pedra característica roja amb que està
construïda, ha fet que a Viladrau i rodalies aquesta pedra rebi el nom d’espinzella. El conjunt mostra
una potent integració amb el paisatge.
El període romànic correspon a la capella dedicada a Sant Miquel i a les muralles. A la zona sud si
enclavà la porta principal fortificada que donava pas al pati interior del recinte. Aquests murs
s'estenen cap a l'est coincidint amb l'absis de la capella, que podria haver estat una antiga torre de
defensa. És l’única església del Montseny que manté una cripta dempeus, tot i que no se li coneixen
funcions religioses, sinó que fou usada com a presó, amagatall i inclús com a cort per al bestiar.
La capella de Sant Miquel la trobem documentada a partir de 1181. El casal d'Espinzella és un conjunt
de construccions aixecades en tres èpoques ben diferenciades, si bé totes elles estan inscrites dins de
les muralles perimetrals. La primera fase correspon a l’època romànica, la segona a la gòtica i la
tercera a la moderna. El vilar d’Espinzella fou residència dels senyors de Taradell.

Sant Marçal del Montseny
Antic monestir entre Matagalls i les Agudes, poc per sota del coll de Sant Marçal, per on té el seu
principal accés a través de la carretera de Viladrau. Tot i pertànyer al terme municipal del poble del
Montseny, la relació amb el poble de Viladrau sempre ha estat important, potser pel fet de formar
part del Bisbat de Vic. No és casual que encara avui Sant Marçal sigui al pas del GR‐5 que travessa el
Montseny, punt neuràlgic a la caminada entre Les Agudes i el Matagalls. Ja al 1066 l’abat Guifred, en
l’acta de consagració de Sant Marçal, afirma que es troba inter duo Montis Signa, ad principium
fluentis Tordariae, o sigui “entre els dos Montseny, a l'inici del corrent de la Tordera” 9, i és que des
de fa mil anys, Matagalls, les Agudes i la Tordera, han definit l’entorn de Sant Marçal. La projectada
carretera asfaltada entre el poble del Montseny i el coll de Sant Marçal trencaria la tranquil∙litat del
lloc, un element clau en la implantació del monestir al cap de la vall.
L’església està conformada per una nau única amb volta de canó i doble accés. Pel migdia entraven
els monjos (avui porta tapiada), i pel frontal hi accedien feligresos, sota el doble campanar
d’espadanya. Les successives restauracions portades a terme no han malmès l’estil original romànic.
Els contraforts amb arcs de mig punt del costat nord són afegits. Sant Marçal va construir‐se amb
pedra de carreus irregulars, només escairats i amb una gran diversitat de mides. No té ni cornises ni
arcuacions, perquè malgrat la seva voluntat d’esdevenir abadia sempre va ser una comunitat pobre.
Sant Marçal surt esmentat per primera vegada l'any 1053 , vinculat al castell de les Agudes, tot i que
no és fins 1066 que és consagrada l’església i passa a ser abadia (abans sols reconeguda com a
priorat). A finals del segle XI Sant Marçal havia perdut l'empenta inicial, i al 1097 la categoria d’abadia
per convertir‐se en simple priorat. Entorn el 1100 el prior Arnau va deixar Sant Marçal per passar a

9

És normal que rebi el nom dels dos Montseny, ja que a pesar que el toponímic les Agudes apareix al 1019, el
nom de Matagalls no tindrà la primera referència històrica fins el 1500.
6
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residir a la nova església
e
de Santa Magda lena erigida prop del casstell de Monttclús, tot i qu
ue al 1104 ell
bisbaat de Vic va obligar
o
els monjos
m
a tornnar a Sant Marçal
M
sota pena
p
d’excom
munió. Per confirmar
c
elss
fets h
hi ha una seegona acta de consagraació del mon
nestir. Des del
d segle XIV
V Sant Marççal entra en
n
declivvi, fins la dessamortització
ó de 1837, e n que va con
nsiderar el monestir
m
una simple finca
a agrària.

San
nta Mariaa de Seva
a
L’església de San
nta Maria de
e Seva és orrigen del traaçat medieval del poblee, ja que al segle XIV laa
obretot el caampanar, éss el veritablee
primiitiva sagrera es va fortifiicar i envoltaar de murs. L’església, so
pal de paller quee ordena el centre de Seeva, no sols el medieval, sinó que eel modern nucli
n
urbà ess
recon
neix sempre lligat a la majestuosa sillueta del cam
mpanar romà
ànic.
Juntaament amb Sant Vicenç d’Espinelvves i Sant Jaume
J
de Viladrover,
V
ssón les tress esglesioless
romààniques montsenyenquess del bisbat amb els cam
mpanars méss emblemàticcs, tot i que per diferentt
motiu
u. Es tracta d’un
d
campan
nar de base quadrada de 6m. i una alçada de 166,5m. de siss nivells, quee
conceentra la pocca decoració
ó que té a les obertures. El campanar s’ha cconservat pe
er disposició
ó
expreessa del bisb
be Veyan de
e l’any 1786 , reconeixen
nt aquest va
alor singular,, com a far de la petitaa
10
planaa que havia rebut el nom
m de territoori Sevedano
o . Com en d’altres esgglésies en de
estaquen less
arcuaacions laterals, en aquestt cas conform
mades per pe
edres rogenq
ques.
La prrimera data històrica de
e Santa Marria de Seva apareix en un documennt de comprra venda dee
vinyees l’any 952. El que resta
a de l’antic teemple romànic és la faça
ana i l’inici ddel presbiterri (18 metress
de naau). L’originaal església ro
omànica es vva modificar per convertiir‐la en un teemple de pla
anta de creu
u
llatina, tot i qu
ue al mur sud
s
encara es conservva un fris d'arcuacions
d
cegues. All segle XVIII
f suprimit l’absis, es vaan construir unes capelle
es laterals prrop del presbiteri i es vaa
malauradament fou
mple. L’interio
or es troba t otalment renovat, sense
e mantenir caap origen romànic. L'anyy
sobreealçar el tem
1915 es va fer la portalada
p
ne
eoromànica.

Imaatge 5. El cam
mpanar romànic de Santa M
Maria de Seva serveix
s
de referència a la ppoblació (Foto Farrerons)

10

de sselvàtic.
7
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Sant Vicenç d’Espinelves
L’església de Sant Vicenç, tot i estar fora dels límits del parc natural del Montseny, i potser
precisament per això, és un mirador privilegiat de les Agudes. Però a la vegada, la seva situació
enclavada sobre un petit promontori de la resta del poble, converteixen el campanar amb un
element singular cabdal per entendre la vila, de silueta inconfusible.
El portal primitiu a migdia es conserva en part a l’interior (on podem veure els motius tradicionals de
trenes i escacs) i en part traslladat a la nau afegida al segle XII. L’actual portal presenta un àbac
treballat, dos capitells amb figura humana i fulles. Es destaca el seu magnífic campanar de tres pisos
de planta quadrada, amb finestres bessones i capitells trapezoïdals. Trobem arcuacions llombardes
als dos absis i als dos primers pisos del campanar.
És una de les poques esglésies romàniques del nostre estudi de la que podem parlar d’una autèntica
obra d’art de la pintura romànica, el frontal policromat de la Mare de Déu i els sis profetes, de la qual
avui podem gaudir d’una bella rèplica l’interior de la nau. 11
La primera notícia històrica sobre Espinelves és de l’any 943, època en què hi havia la primitiva
església romànica dedicada a Sant Vicenç. L’actual església fou consagrada al 1187, moment en que
es va construir la nova nau adossada al costat de migdia. Aquest fet ha donat lloc a la característica
imatge de Sant Vicenç d’Espinelves, amb dues naus romàniques amb els seus respectius absis
enfinestrats orientats a llevant.

Sant Cristòfol de Cerdans
Tot i pertànyer al municipi d’Arbúcies, la parròquia de Sant Cristòfol de Cerdans és part del bisbat de
Vic i no pas del de Girona, com a la major part del municipi. Si pot accedir des d’una pista pujant pel
coll de Revell al nord, des del camí tradicional d’Arbúcies, i si venim de Viladrau des de la carretera de
l’aigua. L’església històricament ha estat el nucli aglutinador del veïnat de masos dispersos de
Cerdans (avui malauradament despoblat), en una posició topogràfica singular i preeminent.
Tot i les modificacions posteriors, encara podem gaudir de la façana d’origen romànic, amb detalls
d’arcs llombards i el seu accés amb arc de mig punt pel costat de migdia. L’absis, com correspon a
una església romànica, és orientat a llevant, però no es pot visualitzar perquè queda annexat a la
rectoria. El Museu Episcopal de Vic guarda una creu processional d'aram del segle XIII que pertanyia
a Cerdans.
L'església dedicada a Sant Cristòfol es bastí vers el 1153, mentre que el primer document testimonial
data de 1181, en un litigi entre Espinelves i Cerdans. A l’original temple romànic si afegí més tard

11

Original del segle XII exposat al Museu Episcopal de Vic.
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dues capelles per donar forma de creuer, amb un acabat d’obra molt més pobre, i un campanar de
torre. A l’inici formava part de la senyoria de Gurb, però en el segle XIII els documents senyalen que
passa a la batllia d'Arbúcies, sota domini i jurisdicció dels vescomte de Cabrera. Al 1319 la parròquia
fou cedida amb tota la demarcació i drets al monestir de Sant Llorenç del Munt. Durant el segle XIV
fou regida per un canonge d'aquest monestir; al segle XV fou confiada a rectors d'Espinelves.

Conclusions
Les esglésies romàniques del bisbat de Vic al Montseny són senzilles i humils, però tenen una
implantació al lloc que les fa úniques, irrepetibles, necessàries per entendre el paisatge. Ja sigui
perquè han aglutinat la vida rural del masos de la parròquia, com Sant Jaume de Viladrover i Sant
Cristòfol de Cerdans; o perquè han estat el rovell d’ou de la sagrera que ha permès néixer els pobles
actuals, com Sant Martí de Viladrau, Sant Vicenç d’Espinelves i Santa Maria de Seva; o perquè
suposaven un punt de domini del territori circumdant, com Sant Miquel d’Espinzella i Sant Martí del
Brull; o per la seva especial col∙locació a la muntanya, com Sant Marçal del Montseny i Sant Cristòfol
de la Castanya; sigui quina sigui la raó, totes aquestes esglésies es caracteritzen primerament per
aquesta connexió al terreny entès com el hinterland de la parròquia.
A més d’aquesta connexió al terreny, les esglésies en general mantenen els trets comuns del
romànic, com la orientació a l’est de l’absis, l’accés pel costat de migdia, i les petites i senzilles
decoracions romàniques. Tot i això, a pesar de ser fàcilment recognoscibles i pertanyents a la
mateixa família arquitectònica, cada una d’elles té una personalitat pròpia i intransferible, que ha
estat estudiada a fons en els darrers cent anys, i el que pretén posar en valor aquest article és
aquesta aproximació geogràfica/paisatgística con un component més en l’estudi científic de les
esglésies romàniques en general, i les del bisbat de Vic al Montseny en particular.
És necessari defensar aquest romànic apegat al paisatge de projectes basats en l’especulació del
territori que han començat a aparèixer ran de la desaparició del Pla especial de protecció del
Montseny del 2008. La negativa situació jurídica actual cal ser remeiada abans que sigui tard, i es
malmeti aquesta singular relació entre les esglésies i el seus entorns naturals.
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