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El Montseny ha estat 
un massís poblat des 
de temps immemori-
al. En el període ibè-

ric es comencen a ocupar de 
manera estable els turons, 
mentre que en l’època ro-
mana el poblament s’esta-
bilitza al voltant de la Via 
Ausa i la Via Augusta prin-
cipalment. Al món medieval 
es generalitzen els establi-
ments interiors al Montseny, 
d’una manera dispersa per 
tot el territori, quan s’in-
tensifica l’explotació dels 
recursos naturals. Al segle X 
s’inicia una expansió demo-
gràfica propiciada pel des-
envolupament de la produc-
ció agrícola, gràcies a l’ex-
tensió dels conreus en noves 
terres, al perfeccionament 
de l’utillatge agrícola i a la 
millora dels recursos hidràu-
lics. És just a les darreries 
del segle X que s’aborda la 
construcció d’esglésies re-
partides per tot el territori 
montsenyenc, fixant aquesta 
població que s’ha llençat a 
la colonització del massís. 
La característica principal 
d’aquestes esglésies romà-
niques és la solidesa que ha 
permès que arribin fins als 
nostres temps, amb més o 
menys canvis, però sempre 
deixant empremta. El perío-
de romànic és pot definir des 
de finals del segle X fins a 
inicis del XIII, el que provoca 
que sota aquesta denomina-
ció podrem trobar edificis 
de característiques lleuge-
rament diferents, de per-
feccions variades, i també 
més o menys conservades. A 
Catalunya el romànic sempre 
ha estat un art apreciat, des 
dels orígens amb Pau Pifer-
rer, Lluís Domènech i Mon-
taner, Elies Rogent, Josep 
Gudiol, i sobretot per Josep 
Puig i Cadafalch, que va sin-
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grada el 23 d’abril de 1098 
pel bisbe de barcelona be-
renguer Folc. Originalment 
era de nau única, però al 
segle XIV l’edifici va viure 
diverses ampliacions, com 
les naus laterals i l’embelli-
ment de la façana principal, 
amb el portal d’arc de mig 
punt i decoracions de mitges 
esferes. El sostre és de volta 
de canó. Disposa d’absis se-
micircular cobert amb volta 
de quart d’esfera amb tres 
finestres. Exteriorment pre-
senta decoracions amb tres 
grups d’arcuacions llombar-
des separats per lesenes. El 
campanar és de base rec-
tangular, cos alt octogonal, 
amb quatre obertures d’arc 
apuntat per a les campanes.

Sant Joan de CampinS s’empla-
ça a la confluència del camí 
vell de Sant Celoni amb el 
de Sant Guillem, dos de les 
principals vies medievals 
que comunicaven la petita 
població de Campins amb la 

plana vallesana. Sant Joan 
es va establir en un territo-
ri ondulat acompanyat pels 
cims de Puig Morell i la serra 
d’en Mates. La primera data 
on surt documentada l’es-
glésia és 1231. L’aspecte del 
temple està capgirat al seu 
origen romànic, amb la nau 
orientada cap a oest. Po-
dem veure la pica baptismal 
romànica al seu interior.  A 
la façana sud i a llevant hi 
ha portes originals tapiades 
amb arc de mig punt. Cam-
panar de solida torre d’un 
sol cos quadrat, amb quatre 
buits superiors d’arc de mig 
punt, coronat per merlets de 
tipus català i una piràmide 
octogonal.

Al terme municipal de Fo-
gars de Montclús podem tro-
bar sis construccions d’ori-
gen romànic. 

Sant CriStòfol és un temple 
en un dels entorns més fo-
restals del massís, a la fal-

da sud del Puig Sibina. Es-
glésia consagrada al 1144, 
és un edifici de nau i absis, 
amb dues capelles laterals 
cobertes d’ogives, que li 
donen aspecte de creu. Li 
fa costat un esvelt campa-
nar amb quatre obertures 
d’arc de mig punt per a les 
campanes. El cor està edifi-
cat sobre una volta en for-
ma d’estrella senzilla. Dins 
l’església es conserva la pila 
baptismal romànica tallada 
en un bloc granític sense de-
coració, que els experts si-
tuen entre els segles IX i XIII.  

l’ermita de Santa fe del montSeny 
està col·locada des de fa 
centúries en un petit pro-
montori rocós. Va donar 
nom a la vall, flanquejada 
pel Roc Perer a ponent i el 
turó Morou a llevant. Actu-
alment l’ermita presenta un 
estat decrèpit, plena d’hu-
mitats i esquerdes amenaça-
dores. A la façana principal 
podem apreciar restes d’un 

que no s’ha perdut quasi mai, 
un qualitat única que tothom 
gaudeix però que sols alguns 
perspicaços autors han sa-
but observar adequadament. 
L’element que caracteritza 
la construcció romànica al 
Montseny és la implantació al 
lloc. Cap està emplaçada de 
manera atzarosa, com no po-
dia ser de cap altre manera, 
quan el fet de bastir l’esglé-
sia suposava la “conquesta” 
del terreny. Totes elles te-
nen una situació especial al 
lloc. La seva situació ha fet 
que avui el paisatge sigui ir-
recognoscible sense elles, de 
la mateixa manera que el seu 
hipotètic desmuntatge i tras-
llat a un altre lloc perdien 
part de la seva ànima. És cert 
que aquesta simbiosi amb 
el paisatge es dóna també a 
d’altres obres romàniques de 
Catalunya, però el Montseny 
n’és exemple paradigmàtic,  
que manté aquesta petjada al 
terreny des de fa més de mil 
anys, amb diferents evoluci-
ons i estats de conservació, 
però sempre lligat al massís.

CONSTRUCCIONS ROMÀNIqUES 
AL bISbAT DE TERRASSA
En aquest article explicarem 
breument les esglésies d’ori-
gen romànic que es troben 
als pobles del parc natural 
del Montseny que pertanyien 
a l’històric bisbat de barce-
lona, des de 2004 bisbat de 
Terrassa (Gualba, Campins, 
Fogars de Montclús, Sant Es-
teve de Palautordera, Mont-
seny, Sant Pere de Vilamajor, 
Cànoves i Samalús, La Gar-
riga i Figaró-Montmany). Si 
la paciència dels lectors ho 
permet, i la direcció de la 
revista ho creu adient, en un 
futur s’abordaran també les 
altres construccions romàni-
ques escampades pel Mont-
seny al bisbat de Vic i al de 
Girona.

Sant ViCenç de Gualba és l’es-
glésia parroquial d’aquest 
poble vallesà. Va ser consa-

tetitzar al 1920 l’essència 
del romànic a Catalunya en 
un petit llibret de 48 pàgines 
(“L’arquitectura romànica a 
Catalunya”).

L’obra magna del romà-
nic català és recollida en 
dos moments del segle XX. 
Al 1934 amb l’edició dels 4 
volums de “L’arquitectura 
romana a Catalunya”, patro-
cinat per l’Institut d’Estudis 
Catalans, obra Puig i Cada-
falch, Antoni de Falguera i 
Josep Goday. I entre 1980 i 
1998 pels historiadors Antoni 
Pladevall Font i Jordi Vigué, 
que dirigeixen l’extraordinà-
ria “Catalunya Romànica”, 
27 volums editats per Gran 
Enciclopèdia Catalana. Les 
esglésies romàniques del 
Montseny són senzilles, a ve-
gades força humils, amb uns 
trets comuns del romànic 

que es solen repetir, com la 
orientació a l’est de l’absis, 
l’accés amb porta i arc de 
mig punt pel costat migdia, 
els capitells amb elements 
vegetals, i algunes petites 
decoracions amb escacs, 
trenes, mitges esferes, i ar-
cuacions. En la majoria dels 
casos les naus estan cobertes 
amb volta de canó i/o voltes 
d’aresta, que els principals 
historiadors del romànic in-
ternacional han identificat 
com l’element més significa-
tiu (Shaver-Crandell, 1985), 
però també hi ha algun tem-
ple amb coberta d’encava-
llades de fusta. 

Tot això és més o menys 
visible en funció que l’es-
glésia hagi mantingut l’estat 
actual o hagi “evolucionat” 
seguint els estils de l’època. 
Però hi ha una característica 
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antic rellotge de sol al cos-
tat dret, una petita finestra 
quadrada central, sota seu 
una fornícula, i dues altres 
finestres quadrades. Per la 
part posterior sobresurt un 
absis trapezoïdal. Apareix 
per primera vegada citada 
en el testament de 1231 del 
senyor del castell de les Agu-
des.  La llinda de pedra amb 
la data 1201 no és original, 
sinó que la va gravar un pica-
pedrer quan es va inaugurar 
l’hotel annexa. 

Sant martí de moSqueroleS, 
entre les rieres de Rifer i de 
Canals, ha articulat el petit 
poble centre administratiu 
del municipi de Fogars de 
Montclús. La primera menció 
documentada de Sant Martí 
és a la consagració de 1104. 
Disposa de planta rectangu-
lar i capelles laterals. L’es-
glésia original ha estat cap-
girada, el presbiteri corres-
pon a una ampliació per la 
part de ponent, mentre que 
la façana est és a on hi havia 
l’absis.  Annex a la façana 
hi ha el campanar de secció 
quadrada, d’un sol cos, amb 
obertures per a les campa-
nes a totes les cares. L’es-
glésia té una portada d’arc 
rebaixat construïda amb car-
reu de granit, i a sobre una 
finestra en ull de bou. La 
seva pila baptismal està en 
un nínxol sota el cor. 

Santa maGdalena està empla-
çada a ponent del Rifer, a 
l’altre costat del poble de 
Mosqueroles. Des del pla de 
Santa Magdalena es té una 
immillorable vista a nord 
del coll de Sant Marçal, al 
qual està lligat per història. 
El temple està format d’ori-
gen per una nau principal i 
dues laterals, amb tres ab-
sis semicirculars, el que de-
mostra la voluntat d’aixecar 
un edifici especial, ja que 
és l’únic lloc del romànic 
montsenyenc on això pas-
sa. Les naus estan cobertes 

per volta de canó. L’edifici 
es va haver d’acabar de ma-
nera precipitada amb la poc 
carismàtica façana d’accés. 
Fruit d’aquesta precipitació 
també són les seves pro-
porcions capgirades, més 
ample que llarg. A inicis de 
mil·lenni, el prior Arnau de 
Sant Marçal va voler residir 
a la nova església de Santa 
Magdalena que la comunitat 
estava construint al segle XI, 
raó per la qual també rep el 
nom de Sant Marçal de baix. 

Sant eSteVe de la CoSta manté 
la posició dominadora amb 
vistes panoràmiques al Puig 
Drau i al Sui. Al seu voltant 
s’hi va anar configurant un 
veïnat de masies que consti-
tuïren el poble de la Costa 
del Montseny. La parròquia 
apareix documentada per 
primer cop al 862, en l’ac-
te de cessió pel rei Carles el 
Calb al comte Sunyer d’Em-
púries. Església romànica 
discreta, d’una nau amb vol-
ta de canó que acabava en 
un absis trilobulat, tot i que 
avui sols es conserven dos 
dels absis, ja que el tercer 
fou destruït per aixecar la 
sagristia. La volta de canó 
també fou substituïda per 
una de punt d’ametlla. Té 
un campanar de secció qua-
drada, construït l’any 1680, 
amb dos cossos, al que si ac-
cedeix per una escala exte-
rior. L’arquivolta està deco-
rada amb motius lineals, i el 
presbiteri el constitueix un 
absis circular.

Sant roC és la construcció ro-
mànica situada més a ponent 
del terme municipal de Fo-
gars de Montclús. Emplaçat 
a tocar el sot de Ritronyes, 
en un petit ressalt pedregós. 
També rep el nom de Santa 
Maria de l’Illa, a qui sembla 
que estava dedicada primi-
gèniament. L’edifici és molt 
modest, tal com demostra la 
seva construcció amb còdols 
de riu. Originaria del segle 
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XII, és una esglesiola de nau 
única amb absis circular i 
teulada a dos vessants que 
inclou l’absis. Està formada 
per quatre trams d’arc re-
baixats originaris del segle 
XVII. Té una humil espada-
nya a la façana nord-oest, 
per on hi ha l’accés actual, 
juntament amb una finestra 
rectangular. Al mur migdia 
es pot apreciar l’accés ro-
mànic.

Sant eSteVe de palautordera és 
l’església parroquial que va 
configurar el nucli històric 
de l’actual poble. Avui man-
té la seva posició primordial, 
accentuada pel parc que hi 
ha davant de la façana prin-
cipal. A les parets exteriors 
del nord i sud hi podem tro-
bar arcuacions cegues que 
són originals de l’església ro-
mànica del segle XI.  Té una 
portada del segle XVI amb 
columnes molt estilitzades. 
La torratxa és quadrangular, 
amb la seva base original ro-
mànica, molt massissa, de 
gran superfície i poca alça-
da. Està coronat per mer-
lets de maó i piràmide qua-
drangular. S’alça damunt el 
creuer de l’església que es 
tanca amb quatre petxines 
que li serveixen de base. A 
l’interior solament hi ha una 
nau, el presbiteri i tres cos-
sos.

L’antiga església de Santa 
marGarida, original del segle 
XII, estava emplaçada al re-
cinte exterior del castell de 
Montclús, residència dels 
senyors de Sesagudes i Mont-
seny, al terme municipal de 
Sant Esteve de Palautordera. 
Actualment de l’església ori-
ginal en resta sols una part 
dels murs i de l’absis, aquest 
amb una gran esquerda que 
el travessa verticalment. 
L’emplaçament espectacular 
del castell entre els penyes 
de Can Jeroni i la vall de la 
Tordera, va ser triat per Gui-
llem de Sesagudes, que el 

manà construir per dominar 
el camí d’accés vallesà al 
Montseny. Al segle XV el cas-
tell va esdevenir el palau re-
sidencial de la família, però 
el terratrèmol de 1448 va 
causar grans estralls, i l’es-
plendor va decaure fins que 
al XVII va quedar abandonat. 
L’església original de Santa 
Margarida va ser abandonada 
al 1739, en construir-se l’ac-
tual temple que la substituí 
a la plana, origen del nou 
veïnat.

L’antiga capella romànica 
de Sant Cebrià de palautordera 
es troba integrada dins del 
Castell de Fluvià, al peu de 
la serra de Vallmanya, una 
antiga casa forta dominant 
el pas de la Tordera.  Sant 
Cebrià és de planta de creu 
llatina d’una sola nau amb 
volta de canó i arcs estruc-
turals, acabada amb absis 
trilobulat i finestra orien-
tada a llevant. L’esglesiola 
s’esmenta per primer cop al 
1120 en un testament.  Els 
nobles Fluvià en foren pro-
pietaris des de 1425. L’1 de 
febrer de 1640 les tropes 
castellanes del comte-duc 
d’Olivares va entrar al cas-
tell i van assassinar Antoni 
de Fluvià, senyor del castell, 
i tota la gent de Palautorde-
ra que s’hi havien refugiat. 
Al segle XVIII el castell fou 
transformat en la masia se-
nyorial que ara podem veu-
re. L’any 1966 fou restaurat 
l’absis que s’aprecia a la fa-
çana.

Al terme municipal del 
Montseny hi han quatre es-
glésies romàniques. 

Sant martí del montSeny, tam-
bé dit d’Amunt, potser és 
un dels temples més antics, 
tot i que no en tenim cap 
referència documental fins 
1581.  És situat prop de la 
carretera bV-5301, a tocar 
uns camps oberts. Per Sant 
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Martí hi passa el GR 5, sen-
der excursionista que resse-
gueix un històric caminoi de 
bast que pujava al camí me-
dieval de la Calma. Els murs 
són arrebossats i emblanqui-
nats, ara amb força deixade-
sa. Esglesiola molt senzilla 
de planta rectangular, ori-
entada de manera canònica 
a est, amb un absis quadrat 
amb finestra, però tapada 
per la figura del sant titular. 
L’altar és original del segle 
XI. Actualment l’estructura 
de la coberta és d’encavalla-
des de fusta. S’accedeix per 
una gran porta d’arc de mig 
punt formada per totxanes 
de cantell arrodonit. Sobre 
la porta presenta un torricó 
d’espadanya petit i rústic.

Sant Julià del montSeny és al 
centre del poble, voltat per 
un jardí amb un boix catalo-
gat, que ja va cridar l’aten-
ció del botànic Font i quer. 
Sant Julià és l’església par-
roquial d’un municipi forta-
ment abrupte, solcat de sots 
i rieres feréstegues. Malgrat 
de l’aspecte lleugerament 
barroc del temple, l’origen 
del temple es situa al segle 
XI, en una construcció ro-
mànica que hom creu devia 
tenir un campanar més alt, 
amb finestres geminades al 
pis superior.  L’església fou 
transformada i ampliada 
l’any 1767. La torre és la 
resta romànica més ben con-
servada, amb base quadrada 
i rengles d’arcuacions romà-
niques a cada cara.

De l’antiga església de 
Santa anaStàSia sols en resten 
ruïnes. Es troba al conjunt de 
les masies de Can Cervera i 
Can Jovany, encara avui amb 
activitat boscana igual com 
fa cinc-cents anys. S’empla-
ça en un altiplà amb albades 
esplèndides al Turó de l’Ho-
me.  Ara de Santa Anastàsia 
sols resten les parts baixes 
dels murs i de l’absis semi-

circular, que permeten reco-
nèixer perfectament la plan-
ta única de l’església, amb 
orientació est-oest. No hi ha 
dades documentals que acre-
ditin la seva antiguitat, però 
estudis arqueològics la cre-
uen originària del segle XII. 
Va quedar molt deteriorada 
després de la Guerra Civil i 
finalment es va desmuntar 
per aprofitar part dels mate-
rials per arranjar Sant Julià 
del Montseny.

Sant marçal del montSeny és 
un antic monestir situat sota 
el coll homònim, per on té 
el seu accés a través de la 
carretera de Viladrau. Tot i 
pertànyer al terme munici-
pal del poble del Montseny 
forma part del bisbat de Vic, 
motiu pel qual no l’explica-
rem en aquest article.

Al terme municipal de 
Sant Pere de Vilamajor po-
dem trobar tres construcci-
ons romàniques. Al centre de 
l’actual nucli històric s’ubi-
cava el castell reial de l’an-
tiga Vilamagore medieval, 
amb la seva capella romà-
nica. Després del gran ter-
ratrèmol de 1448, va caure 
tot, excepte la torre de l’ho-
menatge del castell, actual 
campanar de Sant pere, que 
popularment es coneix com 
la Torre Roja. La part infe-
rior és llisa, corresponent 
al segle X, i al XIII s’hi afegí 
el cos superior llombard. La 
torre rep el seu nom al ca-
racterístic color de la pedra. 
És de base quadrada de 7 m 
i 30 m d’alçada. El conjunt 
s’organitza en tres nivells, 
on el primer presenta pe-
tites obertures, i el segon 
mostra finestres geminades 
a cada cara, separades per 
dobles columnes amb capi-
tells mensuliformes.  Una 
filera d’arcuacions amb fris 
separa el segon del tercer 
nivell, amb dues obertures 
geminades i dues grans fi-
nestres.SANT JULIÀ DEL MONTSENY. FOTOGRAFIA ALbERTO-G-ROVI. CAMPANAR DE SANT PERE O TORRE ROJA. FOTOGRAFIA ENRIC.
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Santa SuSanna de VilamaJor és 
una esglesiola que presideix 
els verds prats d’un veïnat 
que havia tingut força ma-
sies habitades, malgrat que 
avui pràcticament no hi viu 
ningú. En dies de boirines, 
el seu campanar retallat a la 
falda del Turó de l’Home és 
una imatge inesborrable tot 
i l’estat atrotinat del tem-
ple. Documentada al 1190 
en una donació del rei Al-
fons el Cast. Al segle XVII la 
volta s’havia esfondrat i tot 
l’edifici estava ruïnós, però 
va ser reedificada. Planta 
d’una sola nau, volta apun-
tada reforçada amb arcs 
torals i teulada a dues ves-
sants. Accés original romànic 
pel costat migdia amb arc de 
mig punt amb dovelles. A la 
llinda de la finestra hi ha 
una inscripció datada 1683.

Sant Joan de CaVallar és 
situat a la part alta de l’ur-
banització Refugis del Mont-
seny, al vessant migjorn del 
turó de Sant Elies. Can Nadal 
és segurament un dels masos 
amb referències històriques 
més antigues del Montseny 
vallesà, també identificat 
com Can Cavallar. Annexa hi 
ha la capella de Sant Joan, 
d’origen preromànic, que 
s’esmenta per primer cop al 
1050. Tot i que l’església fou 
reconstruïda a inics del segle 
XX,  avui en dia està en ruï-
nes. queden en peu els murs 
de la capella, la volta està 
enfonsada, però es manté 
l’absis rectangular amb vol-
ta de pissarres.

Sant muç de CànoVeS, a sud del 
turó de Can Volard, va donar 
origen a l’actual poble de 
Cànoves quan algunes cases 
es van edificar a la sagrera. 
El primer cop que s’esmenta 
la parròquia és l’any 1077.  
Els elements originals d’estil 
romànic que encara podem 
apreciar són del segle XII. 
Es tracta d’un església de 
nau central, amb dos cape-

lles per banda, coberta per 
volta de canó seguit que es 
fa més estreta al costat po-
nent. Absis semicircular amb 
voltes de llunetes d’estruc-
tura romànica. Tant l’absis 
com la nau tenen espitlle-
res. D’època romànica són 
les dues finestres absidals 
de doble esqueixada i la 
portalada d’una arcada amb 
arquivolta. El cloquer és una 
torre quadrada formada per 
dos cossos dividits per una 
cornisa.

L’actual Sant SalVador de ter-
radeS és un temple eclèctic 
de 1930 construït per 
l’arquitecte Josep M. Pericas 
sobre l’embassament de Va-
llfornès. Just a tocar hi ha 
les restes de l’ermita romà-
nica fundada pels senyors del 
castell de Cànoves al 1226. 
De l’antic temple romànic 
sols en queden les traces en 
planta, on es poden llegir 
fàcilment les orientacions 
principals, amb la porta a 
migdia i l’absis a llevant. A 
diferència d’altres llocs, on 
habitualment les construc-
cions posteriors es van fer 
sobre els antics murs romà-
nics, aquí l’arquitecte Peri-
cas va deixar-los alliberats, 
perquè nosaltres puguem 
gaudir dels quasi mil anys 
d’antiguitat d’aquestes pe-
dres romàniques en la seva 
posició original. El conjunt 
és un enclavament privile-
giat, a llevant protegit pel 
turó de la Cuassa i a ponent 
amb la magnífica vista de 
Vallfornès. 

Samalús fou un municipi 
independent fins 1840, quan 
formà l’actual unió munici-
pal amb Cànoves. L’església 
de Sant andreu de SamalúS pre-
sideix de forma majestuosa 
la vall entre els sots de la 
Graiola i de Riquer. Avui en 
dia hi ha annexada la recto-
ria al seu costat sud, però en 
origen es tractava d’un edi-
fici romànic d’una sola nau 

SANT JOAN DE CAVALLAR. FOTOGRAFIA ORILA872.

SANT MUç DE CÀNOVES. FOTOGRAFIA  1997.

SANT SALVADOR DE TERRADES. FOTOGRAFIA AMADOR.

SANT ANDREU DE SAMALúS. FOTOGRAFIA AMALDALVAREz.
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orientat a llevant, amb vol-
ta de canó. Encapçala l’es-
glésia un absis semicircular, 
amb de volta semiesfèrica 
que presenta arcuacions 
llombardes en grups de dos. 
Aquestes faixes centren tres 
finestres d’arc de mig punt 
i doble esqueixada. L’absis 
fou clarament sobrealçat. 
El campanar de planta qua-
drada té un pis, i a cada una 
de les seves cares presenta 
una decoració a base de tres 
arcuacions llombardes que 
reposen sobre lesenes. L’any 
1059 els comtes Ramon i Al-
modis confirmen la possessió 
de Sant Andreu de Samalús 
com una de les parròquies 
del feu comtal del castell de 
Montbui, en el que és la pri-
mera referència documental 
de l’església.

Emplaçada al peu del turó 
de les Planes, la posició de 
l’antiga església parroquial 
de Sant eSteVe de la GarriGa, 
avui coneguda com la Doma, 
és majestàtica. Amb aques-
ta noble situació hom pot 
apreciar la importància que 
el temple ha tingut al llarg 
dels segles per la Garriga. 
Primitivament d’una sola 
nau romànica, s’hi agregà al 
segle XV el campanar d’es-
tructura piramidal i les al-
tres dues naus.  Els elements 
originals romànics que es 
poden apreciar són la volta 
de canó apuntada de la nau 
principal, les finestres i gran 
part dels murs. La primera 
referència documental és el 
testament del 966 del comte 
Miró de barcelona. Va ser seu 
de la parròquia del poble de 
la Garriga fins al 1737, data 
en què es consagrà l’església 
barroca construïda a l’altre 
costat del riu Congost en 
l’àrea de creixement de la 
població.  

Santa maria del Camí s’ubica 
a l’entrada sud de la Garri-
ga, sobre el camí Ral. Inici-
alment era una petita cel·la 
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SANT ESTEVE DE LA GARRIGA CONEGUDA COM LA DOMA. FOTOGRAFIA OSCAR FARRERONS.

SANTA MARIA DEL CAMí. FOTOGRAFIA CARLOS PINO ANDúJAR.
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monàstica, en el segle XIII 
va ser hospital de camí atès 
per deodades. L’ermita sem-
bla gaudir de l’amplitud del 
lloc, amb camps conreats a 
llevant, l’ombrejat bosc de 
Malhivern a nord-est, i un 
parc natural a sud. L’esglé-
sia és de planta rectangular, 
amb absis quadrat d’orien-
tació est. Els murs són de 
fabrica regular, amb car-
reus treballats als angles. 
La nau és de volta apuntada, 
amb un desnivell respecte a 
l’absis que dóna lloc a l’arc 
triomfal. Manté la portala-
da original romànica amb 
obertura a sud, amb un arc 
de mig punt amb arquivolta 
emmarcada per dovelles a 
dos nivells. A l’interior con-
serva la làpida sepulcral de 
quixilona, germana petita de 
l’abadessa Emma. Hi ha estu-
dis que afirmen que l’enclava-
ment original visigòtic hauria 
estat aixecat al 898, vinculat 
al monestir de Sant Joan de 
les Abadesses, però l’actual 
construcció és del segle XII.

El primer document en 
que apareix documentat 
Sant pere de VallCàrquera és 
de l’any 1139, on s’exposa 
que l’església ja existia al 
966. Feligresia de Figaró fins 
1870, quan la vida del poble 
ja es concentrava al voltant 
del riu Congost i la seva nova 
església, quedà des d’ales-
hores com a vella matriu, on 
sols se celebraven les festes 
religioses principals. Empla-
çada a peu de camí que re-
munta Vallcàrquera en una 
orientació de l’absis a lle-
vant lleugerament condicio-
nada per l’abrupta topogra-
fia. La capella original tenia 
nau única amb volta de canó 
apuntada, acabada amb ab-
sis semicircular sense deco-
ració, amb dues finestres de 
doble esqueixada. El robust 
campanar de planta rectan-
gular i embigat de fusta és 
afegit al segle XVII. 

Sant CriStòfol de monteuGueS 
és una ermita situada sota 
el turó de Sant Cristòfol, en 

un gran planell que domina 
àmpliament el Vallès, en-
tre les masies de can Plans 
i can Valls. El lloc sempre ha 
estat molt estimat per figa-
ronencs i garriguencs, tant 
és així que antigament s’hi 
feia un aplec el dia de Sant 
Cristòfol en que el rector de 
Figaró beneïa cotxes i ca-
valls. La llegenda diu que va 
ser construïda per Lluís I el 
Pietós quan anava a conque-
rir barcelona: l’emperador 
hauria guanyat una batalla 
als sarraïns en un indret prop 
d’aquí i en commemoració va 
fer edificar l’ermita. L’edifi-
ci original romànic manté la 
orientació de l’absis semicir-
cular a llevant i la porta a 
migdia amb arc de mig punt, 
malgrat l’ampliació de 1572. 
L’absis presenta arcuacions 
llombardes exteriors. La nau 
és rectangular coberta amb 
volta de canó i dos arcs to-
rals apuntats. El musculós 
campanar de la façana po-
nent que mira al Figaró és un 
afegit tardà. 
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