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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 

                                                            

1  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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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. 
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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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