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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
“… vull i em plau que, ben aviat, l’església de Santa Maria, situada a 
Montmeló, tingui sacerdot propi i que les dècimes i primícies de vila Ricardi i 
Spincellos s’ofereixin en obsequi de Sant Pere i també de la seva abadessa…” 
 
Amb aquestes paraules l’any 945, el bisbe de Barcelona i el comte de Barcelona, donaven a 
l’abadessa del monestir de Sant Pere de les Puel·les l’església de Santa Maria de Montis 
Molonis. 
 
En una visió general del poble de Montmeló sobresurt de manera discreta el campanar de 
l’església de Santa Maria. En els seus origens edifici de referència en qualsevol poble i avui 
amagada entre edificis que apenes ens deixen veure la seva história.  
 
Podem dir doncs que parlem d’una construcció fruit de més de 10 segles d’evolució, 
convertint-se en l’església i edifici de culte que avui coneixem. Durant aquest temps ha estat 
a mercès dels usos, les necessitats religioses, polítiques i econòmiques exigides en cada 
moment. 
 
L'antiga Església Romànica, es el punt de partida dels diferents canvis que ha tingut al llarg 
dels segles fins arribar a ser l’edifici que actualment tenim. Podem destacar des del punt de 
vista cronólogic la seva evolució en quatre grans canvis: 
 

• Església Romànica, petita construcció de planta rectangular del segle X.  
• Campanar, torre de planta quadrada que s’afegeix a la part sudoest de l’església al 

segle XI. 
• Església Neoclàssica, de planta rectangular flanquejada per capelles laterals i absis 

quadrat, que es va construir al segle XVIII enderrocant el mur nord de la construcció 
romànica i utilitzant el mur sud com a façana principal. 

• Rectoria, edifici de planta rectangular construit al 1924, annexat a la part oest de 
l’església. 

 
Com a conseqüència del pas del temps, els nombrosos canvis realitzats en la mateixa han 
fet que no presenti un aspecte homogeni en el seu conjunt, però per mi no deixa de ser 
l’església del meu poble, la que m’ha vist créixer, per la que he passat tantes vegades i de la 
que em sento orgullós de poder fer aquest projecte. 
 
Els objectius principals del treball es basen en la realització d’un breu estudi históric, ja 
documentat en diferents llibres, i de l’aixecament gràfic de plànols, aquests si, partint de zero 

en la seva elaboració, fet que espero sigui una aportació útil i es pugui fer servir com a arxiu 
documental de consulta i ajudar a la realització de posibles millores constructives pel seu 
desenvolupament. 
 
Per entendre millor els edificis en estudi és convenient fer un breu apropament a la història 
de Montmeló. El primer pas va ser consultar aquells llibres que parlaven del poble per tal de 
conéixer els seus origens i la seva constant evolució. 

 
 
Una vegada feta aquesta aproximació a la història, el següent era contactar amb el Mossèn 
per saber si em permetria tenir accés a l’Església i Rectoria, per tal de poder desenvolupar 
correctament el projecte. Després d’explicar-li la meva intenció envers a la presa de dades a 
realitzar, no va posar cap impediment en facilitar-me l’accès a ambdós edificis per poder fer 
els meus treballs de camp. 
 
Els pasos següents en el desenvolupament del projecte queden reflectits en aquest 
document, fruit de mesos de feina, d’esforç i d’una gran satisfacció personal pel resultat 
obtingut. 
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2. GLOSSARI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definicions: 
 
Acta de consagració:  Document per mitjà del qual un temple o una església passa de l'ús 
profá a l’ús sagrat. 
 

 
(Fig.1) Parts d’un Arc 

 
 
 
Arc de mig punt:  Arc de mitja circumferència que té el centre en la 
línia d'arrencada. 
 
 
 

 
Arc faixó:  El que sobresurt de l'intradós d’una volta. 

 
 
 
 
 

Arc toral:  Arc transversal en relació amb la llargària de la volta de 
canó i que serveix per reforçar-la. 
 
 

Jose Manuel Bravo Muñoz Pàgina   3 
 



 
Conjunt Arquitectònic: Església i Rectoria de Montmeló 2. Glossari 

 
 
Arc triomfal:  Arc que hi ha entre la nau principal i el presbiteri. 
 
 

 
 
 
Arquivolta: Element arquitectònic característic del romànic i gòtic, 
format per un conjunt de motllures esculpides que separa i divideix 
amb trams un arc. 
 
 
 

 
 
Base:  Part inferior de la columna sobre la qual descansa el fust. 
 
 
 
Capitell:  Element arquitectònic que corona la part superior d’una columna. Acostuma a 
estar decorat amb relleus esculpits. (Fig.2) 
 
Carreu: Bloc de pedra llavorada en les seves 3 dimensions i mateixa magnitud. 
Generalment es tracta de peces de grans dimensions. 
 
Carreuó: Carreu petit, pedres de poca grandària i amb forma més o menys irregular amb 
només una o dues cares llavorades. 
 
Clau de volta: Dovella o peça central d’un arc o volta. Sovint està decorat. (Fig.1) 
 
Confraria:  Associació de fidels fundada amb la finalitat de fomentar el culte públic del propi 
patró. 
 
Cornisa:  Cos volat, generalment horitzontal i amb motllures, fet de pedra, fusta o d'altre 
material, que serveix de coronament d'un altre per ornamentar-lo o servir-li de protecció. 
 
Dovella:  Cada una de les peces de pedra picades o tallades de manera que queden més 
estretes d'un cap que de l'altre, amb les quals es construeixen les llindes, els arcs i les 
voltes. (Fig.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.2) Capitell. Pilars de la nau central de l’Església de Montmeló 
 
 
Espitllera:  Obertura molt estreta feta en sentit vertical a un mur o porta per poder-hi mirar 
sense ser vist des de l'exterior. 
 
Esqueixada:  Obertura en forma d'embut per augmentar la quantitat de llum que entra de 
l'exterior. (Fig.3) 
 
Fornícula:  Buit que es deixa en el gruix d'una paret com a decoració o per posar-hi una 
estàtua. 
 
Fust:  Cara externa d’una columna. 
 
Iconostasi:  Envà decorat amb icones que en algunes esglésies cristianes orientals separa 
el santuari de la nau. 
 
Imposta:  Filada de carreus amb poca volada, amb motllura o sense, sobre la qual descansa 
un arc o una volta. (Fig.1) 
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(Fig.3) Esqueixada. Absis en la part romànica de l’Església de Montmeló 

 
 
 
 
Intradós:  Superfíicie interior còncava d'un arc o volta. 
 
 
 
 

 
Maçoneria: Obra de construcció feta amb diferents materials 
ceràmics (com maons) i pedres. Lligats amb calç, ciment, argiles, 
etc. 
 
 
Màndorla o Ametlla mística:  Ornament en forma el·líptica, símbol de les esferes celestials 
de la narració bíblica, que encercla una figura sagrada a la qual es vol donar un relleu 
especial. (Fig.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.4) Màndorla. Dibuix de la reconstrucció de la Màndorla en l’absis de la 
part romànica de l’Església de Montmeló 

 
 
Nau:  Espai comprès entre parets, arcades o fileres de pilars o columnes. (Fig.5) 
 
Pantocràtor:  Representació de Déu com a creador de tot, i jutge. També representacions 
de Crist com a Senyor de l'Univers, típiques de l'art bizantí i del romànic. 
 

 
 
 

Pilastra:  Element arquitectònic semblant a la columna i sotmès, 
com aquesta, al sistema estructural, però de secció quadrada o 
rectangular, sovint sortint d'un mur al qual és adossat o del qual 
forma part. 
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(Fig.5) Nau. Nau central de l’Església Santa Maria de Montmeló 

 
Retaule: Element vertical situat darrera d’un altar artísticament decorat amb pintures o 
escultures de fets religiosos, llegendaris, etc. (Fig.6) 
 
Santuari o Presbiteri:  Part de l'església on hi ha l'altar i que està reservada als clergues. 
 
Tetramorf: Motiu iconogràfic que representa el conjunt dels símbols amb què 
tradicionalment es representen els quatre evangelistes. 
 
Visita pastoral:  Inspecció a les parròquies per part de bisbes i arquebisbes.  
 
Volta: Obra de fàbrica de forma arquejada que serveix per obrir un espai comprès entre 
parets o pilars per formar un sostre o una coberta. 

 
 
 
Volta de canó: Volta de secció semicircular amb forma de cilindre 
(canó) tallat per la meitat en sentit longitudinal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.6) Retaule. Altar Major de l’Església de Santa Maria de 
Montmeló a principis del segle XX, fins l’any 1936 

 
Voluta: Ornament en forma d’espiral. (Fig.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.7) Voluta. Ornament en els capitells dels pilars de 
la nau central de l’Església de Montmeló 
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Xapitell: Acabament de certes torres que s’aixeca en forma piramidal, cònic o bulbs. (Fig.8)  
 

 
(Fig.8) Xapitell. Campanar de l’Església de Montmeló 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Períodes artístics: 
 
Art romànic: Període que es desenvolupa entre els segles X i XIII, estil d’influències 
clarament romanes. Planta d’una sola nau. S’utilitzava la pedra, la volta de canó, i l’arc de  
mig punt, sense ornamentacions, murs amples amb poques obertures. Normalment amb la 
porta d’entrada situada al costat sud. 
 
Art gòtic: L’arquitectura d’aquest moviment sorgeix en el context del renaixement durant el 
segle XII fins al XVI. Es podria descriure com l’evolució de les catedrals romàniques, amb 
voltes més lleugeres i amb nervadures que permeten més lluminositat i murs més estrets, 
també aporta l’arc ogival (o arc apuntat). 
 
Art neoclàssic: es presenta com una reacció al barroc i rococó, preocupant-se per una 
arquitectura basada en la racionalitat, simplicitat i utilitat amb una mentalitat clara i ordenada. 
L'arquitectura neoclàssica a Catalunya es desenvolupa a meitats del segle XVIII fins a 
principis del segle XIX. 
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3. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest treball pretén, per una part, fer un recull de la història del conjunt arquitectònic format 
per l’Església de Santa Maria i la Rectoria de Montmeló, de manera subjetiva, i respectant a 
aquelles persones que han dedicat bona part de la seva vida a investigar i estudiar més de X 
segles d’història. L’altra part, i a la que li he dedicat més temps en l’elaboració del projecte, 
és la documentació gràfica, inexistent fins la data. 
 
Un dels principals motius pels quals he decidit fer aquest projecte ha sigut el fet de retornar 
allà on vaig iniciar la meva formació, on ha esdeveningut part de la meva infantesa entre 
hores d’estudi, de rialles amb els companys i amb la innocència d’aquell nen que no sabía 
encara que sería de gran i deia qualsevol cosa quan l’hi preguntaven els pares… 
 
…i tú que voldràs ser de gran fill? …ja els hi puc donar la resposta. 
 
Ara però la tornem a trobar aquesta pregunta… i la fem nosaltres. 
 
Tot això té una explicació, degut a que adjunt a l’església de Santa Maria i la Rectoria, 
objectes d’aquest projecte, hi ha un edifici que va ser la meva escola de primària, tot i que 
ara ja fa anys que va tancar, encara es conserven les seves parets i els records d’aquella 
etapa de la meva vida. 
 
Mai hagués pensat que l’escola parroquial Santa Maria, origen de la base de la meva 
educació, tancaria aquest cicle formatiu. 
 
 
3.1 Dades del projecte 
 
 
Titol:  Estudi gràfic i documental del conjunt arquitectònic format per 

l’Església i la Rectoria de Montmeló 
 
Emplaçament: Plaça Santa Maria, 1 de Montmeló (Barcelona)  
 
Autor del projecte: Jose Manuel Bravo Muñoz 
 
Tutor del projecte: Benet Meca i Acosta 
 
Convocatòria: Juny 2015 
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3.2 Situació del projecte 
 
L’Església Santa Maria i la Rectoria, ubicats al sud del nucli urbà, formen part del patrimoni 
arquitectònic de Montmeló, municipi del Vallès Oriental amb una superfície de 4,11 km2, que 
s’estén per la vall baixa del riu Congost fins a la seva confluència amb el riu Mogent. Aquests 
dos cursos d'aigua formen, en unir-se, el Besòs, riu que constitueix el límit meridional del 
terme. 
 
La més antiga referència a Montmeló és un acta de l’any 945 en què s'esmenta l'església de 
Santa Maria de Montmeló. 

 
(Fig.9) Església Santa Maria i Rectoria de Montmeló. Vista aèria actual 

 

 
(Fig.10) Montmeló. Plànol de siituació 

 
(Fig.11) Montmeló. Plànol d’emplaçament 
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Fases de l’execució i Planning de treball 
 
Ha sigut divertit, alhora que intens, el recorregut que ha sofert el treball fins arribar al seu 
resultat final. Es per això que m’agradaria deixar constància de manera resumida les 
diferents fases per les que ha passat durant la seva execució (tot això queda reflectit en el 
dietari del PFC -Fig.12-, on s’explica detalladament el dia a dia, amb les anècdotes i ensurts 
que m’he anat trobant durant aquest temps): 
 
FASES DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL 

1ª ETAPA DEL PFC 

Juny 2012  - Plantejament del PFC 
   - Primer contacte amb el meu tutor per sol·licitar la proposta de PFC 

Setembre 
2012  - Sol·licitud d'informació dels edificis històrics a l'Ajuntament de Montmeló 

   - Cerca d'informació d'edificis històrics en la Biblioteca Municipal de 
Montmeló 

Octubre 2012  - Primer contacte amb el Centre d'Estudis de Montmeló (CEM) 

Gener 2013  - Primera proposta de PFC: L'Església Santa Maria de Montmeló (no 
acceptada) 

   - Primera entrevista amb el Mossén per sol·licitar poder fer el PFC de 
l'Església 

   - Segona proposta de PFC: L'Església Santa Maria i la Rectoria de 
Montmeló 

   - Inici del Dietari del PFC 
   - Planificació dels treballs 
   - Inici dels treballs de camp (croquis, fotografíes,…) 

Febrer 2013  - Treball de camp i d'oficina 
Març 2013  - Treball de camp i d'oficina 

2ª ETAPA DEL PFC 

Setembre 
2013  - Reinici del PFC 

3ª ETAPA DEL PFC 

Gener 2015  - Reinici del PFC 
 
 
Una vegada arribat a aquest punt, el següent pas va ser planificar les feines a realitzar, i 
d’aquesta manera tenir una primera aproximació del volum de treball que comportava fer el 
projecte. 
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En el següent quadre es descriu de forma esquemàtica el contingut de les tasques a realitzar 
distribuides per mesos fins a arribar a la data d’entrega: 
 
PLANNING DEL TREBALL 

Gener 2015 

Aixecament de plànols i 
recull de documentació 

 - Recopilació de documentació històrica 
Febrer 2015  - Plantes i seccions Església 

Març 2015  - Plantes, seccions i façana Església 
Abril 2015  - Plantes i seccions Rectoria 
Maig 2015 

Correccions, muntatge i 
entrega 

 - Revisió de plànols 
Juny 2015  - Revisió completa (plànols i memòria) 

   - Entrega del PFC 
Juliol 2015 Defensa  - Defensa del PFC 

 
 
Va ser doncs, al març del 2015, ja amb el projecte encaminat i consensuat amb el tutor, 
quan vaig fer la matrícula per poder entregar i presentar el treball en la convocatòria de Juny 
del mateix any. 
 

 
 

(Fig.12) Dietari del PFC 
 

4.2 Metodologia de treball 
 
Per arribar als objectius que pretenen donar a aquest projecte un document que sigui de fàcil 
consulta i que pugui ser útil per posibles actuacions en ambdós edificis en estudi, primer 
s’han de marcar unes pautes a seguir, així com una metodologia de treball. D’aquesta 
manera serà més àgil a l’hora de treballar i el resultat obtingut serà el que realment s’espera 
d’ell. 
 
Per una part tenim els objectius del treball:  
 
- Documentar l'evolució històrica dels dos edificis, tant de l'Església de Santa Maria com 

de la Rectoria, fent referència als canvis que han sofert des dels seus origens fins al seu 
estat actual. 
 

- Aixecament gràfic de plànols en el seu estat actual (alçats, seccions i plantes). 
 

- Identificar i detallar constructivament els canvis més notables que han sofert al llarg de la 
vida cada un dels edificis (de forma més notable l’Església, ja que la nova Rectoria, 
objecte també d’aquest projecte, data de principis del segle passat i la seva evolució es 
pràcticament inexistent). 

 
- Recull fotogràfic de les diferents etapes en els últims 100 anys.  

 
Per una altra banda, a continuació es resumeix com s’ha desenvolupat el projecte per arribar 
als objectius detallats anteriorment:  
 
- Recerca històrica i búsqueda de documentació dels edificis en estudi, a través d’arxius, 

biblioteques, internet i totes aquelles fonts que han pogut aportar quelcom. 
 

- Una primera visita als edificis per observar la forma i dimensions, d’aquesta manera 
poder planificar els treballs de camp a realitzar. 
 

- Presa de dades (o treball de camp), a partir de fotografíes, amidaments i croquis per 
poder fer l’aixecament de plànols (els mitjans utilitzats pel treball de camp es detallen en 
el subcapítol “4.3. Presa de dades”). 
 

- A partir dels croquis fets previament, elaborar i dibuixar amb Autocad les plantes, 
seccions, façanes i detalls constructius per representar gràficament els edificis. 
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- Muntatge de plànols i confecció de la memòria històrica, aquesta en constant moviment 
durant el procès d’elaboració del treball. 

  
- Modificacions, detalls i correccions, acompanyades paralel·lament de l’assessorament 

del tutor, que ha anat marcant les pautes a seguir per dur a terme el projecte. 
 
Les visites a l’Església i Rectoria s’han realitzat, no només durant la primera fase del 
projecte, sinó durant gairebé tota la seva execució. Fet que ha ajudat a poder comparar i fer 
un constant repàs de tot alló que s’ha anat realitzant en el que podem anomenar treball 
d’oficina. 
 
 

 
 

(Fig.13) Croquis.Planta General de l’Església 
 
 
 
 

4.3 Presa de dades (treball de camp) 
 
Per poder accedir als edificis vaig demanar previament autorització al Mossèn de la 
Parroquia perquè hem dones pas allà on necessitava treballar. Haig d’agraïr la seva 
amabilitat i paciència, ja que es va prestar en tot moment, i cada vegada que necessitava fer 
una visita a qualsevol dels dos edificis, ell personalment em donava pas per poder accedir 
lliurement per tota la instal·lació. 
 
Per la confecció de l’aixecament gràfic s’han realitzat un gran nombre de visites al temple 
per prendre totes aquelles mides que han sigut necessàries. Durant gairebé més de dos 
anys, tot i que de forma intermitent, degut a la combinació de motius laborals i personals. És 
per això que no ha estat possible estipular un calendari fix per a la seva elaboració fins 
aquest últim tram del projecte. 
 
Gran part de les feines realitzades s’han fet pels matins, aprofitant que no hi havia mises o 
oficis, en cas d’haver-hi sempre s’ha respectat, bé he hagut de tornar un altra dia o bé s’han 
fet altres feines que no afectaven a les oratòries. 
 
Els primers dies de treball de camp van ser essencials per agafar una primera impresió del 
conjunt i adaptar-se als espais i volums. 
 
Pel que fa a un día de treball es pot descriure esquemàticament de la següent manera: 
 
- Escollir la zona de treball. El primer dia i per seguir un ordre vaig dibuixar un plànol de 

treball (Fig.13) per marcar les zones i planificar les actuacions a realitzar.  
 

- Dibuixar la zona escollida, prendre mides i fer detalls d’aquells punts que siguin més 
rellevants. És molt important que els croquis estiguin nets i siguin aclaridors, així com el 
fet d’evitar doblar cotes que puguin crear confusió a l’hora de passar els dibuixos al 
corresponent programa informàtic. (Fig.14,15 i 16) 

 
- Fer fotografies tant de les vistes generals com dels detalls més significatius. Aquestes 

fotografíes són molt importants per poder realitzar els treballs d’oficina (subcapítol 4.3), 
perquè ens permet dibuixar elements que han estat impossibles de mesurar per la seva 
innaccessibilitat, i no nomès per aquest motiu, són també molt importants per comprovar 
que no ens haguem deixat cap detall, d’aquesta manera es pot avançar sense aturar-se i 
esperar a comprovar-ho “in situ” en una següent visita, tot i que hi han hagut coses que 
necessàriament si que s’han hagut de tornar a veure directament. 
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(Fig.14) Croquis.Capella Sant Crist 

 
(Fig.15 i 16) Croquis.Detalls vitrall capella Sant Crist i pilar amb pica d’aigua beneÏda  

Per realitzar aquests treballs s’han fet servir una sèrie d’instruments i eines, totes elles 
essenecials, que es detallen a continuació: 
 
- Paper, llapis i goma d’esborrar, eines amb les quals s’han dibuixat els croquis (tots ells 

s’han fet en una llibreta de fulls blancs a tamany din-A4). (Fig. 17 i 18) 
 

 
(Fig.17) Llibreta utilitzada pel dibuix de croquis 

 

 
(Fig.18) Llapis i goma d’esborrar 
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- Flexómetre (de 5 mts.), aparell molt precís i fàcil d’utilitzar que s’ha fet servir per prendre 
mides de tots aquells elements que eren accessibles. S’han pogut mesurar no només els 
elements constructius dels propis edificis, com poden ser pilars, dimensions interiors en 
planta o alçades accessibles, sinó també per mesurar elements de decoració, com 
poden ser paviments i mobiliari entre d’altres. (Fig. 19) 
 

 
(Fig.19) Flexómetre 

 
 
- Mesurador làser, aparell també de molta precisió que s’ha fet servir per prendre mides 

de distàncies més grans, tant en horitzontal com en vertical, com poden ser els espais 
interiors de longituds o alçades que amb el flexómetre han sigut impossible mesurar. 
Eina  imprescindible també per poder agafar mides de les façanes, ja que et permet 
treure distàncies i àngles d’inclinació, funcions gràcies a les quals tenim les alçades de la 
façana, ja sigui de manera directe o a través de triangulacions. (Fig.20) 

 
(Fig.20) Medidor làser 

 
- Càmera fotogràfica (càmera digital tipus reflex amb diferents objectius per millorar la 

precisió dels detalls), aparell molt útil, no només per tenir imatges dels edificis estudiats i 
poder-les adjuntar, sinó també molt important per dibuixar aquells elements que ha sigut 
impossible mesurar directament perquè eren inaccessibles, com poden ser elements de 
façana, de coberta, els capitells dels pilars i les pintures dels sostres entre d’altres. Tot i 
no ser tan precís com els aparells de mesura comentats anteriorment, ha sigut un 
métode molt útil per definir amb força exactitud aquests elements de dificil accès. Les 
fotografíes realitzades s’han pogut convertir a format de dibuix, per més tard escalar-ho 
tenint com a referència elements equivalents que si s’han pogut mesurar. (Fig.21) 

 
(Fig.21) Càmera fotogràfica 
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4.4 Treballs d’oficina (transcripció de dades) 
 
Aquesta fase del projecte la podem dividir en tres parts diferenciades però alhora lligades 
entre sí: 
 
- Representació de plànols en format digital, amb el programa AutoCAD v.13. 

 
- Recull de la història i documentació dels edificis, fent servir programes de text, de bases 

de dades, de diseny i visualització, per recopilar i organitzar les dades obtingudes. 
  
- Muntatge del projecte, a partir de la documentació gràfica i de text que s’han anat 

desenvolupant en els dos punts anteriors. 
 

4.4.1 Representació de plànols en format digital 
 

Aquesta representació gràfica s’ha pogut fer gràcies a l’AutoCAD v.13 (Fig.22), 
programa que permet realitzar un treball àgil, donant un ampli ventall de possibilitats a 
l’hora de fer els diferents plànols. 
 
 

 
 

(Fig.22) AutoCAD. Programa de dibuix utilitzat per digitalitzar gràficament els plànols 
 
 

Per començar a dibuixar primer s’ha treballat en el que anomenem “espai model” 
(Fig.23), on s’inclouen tots aquells detalls que previament hem obtingut al treball de 
camp. 
 
 

 
 

(Fig.23) AutoCAD. Representació de plànols en Espai Model 
 
 
Abans de començar a dibuixar però, s’ha creat una base amb les “capes” (Fig.24) i 
diferents gruixos de línies, així com diversos estils de textos i tipus de cotes, en funció de 
les escales que s’han fet servir, per mantenir un mateix criteri a l’hora d’imprimir els 
plànols. 
 
Les capes creades permeten separar els diferents elements del dibuix (parets, 
paviments, mobiliari, fusteria, sombrejats, …), d’aquesta manera s’agilitza la feina en cas 
de modificacions, i es poden diferenciar també els gruixos de línies. Per altra banda és 
molt útil quan es treballa en “espai paper” (Fig.25), ja que es poden activar o descativar 
per fer el muntatge de cada plànol de forma independent. 
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(Fig.24) AutoCAD. Capes utilitzades per diferenciar elements del dibuix 
 
 
Per mantenir també un ordre, i facilitar el procès de treball, s’han separat en diferents 
arxius, les plantes de les façanes i les seccions, així com els detalls que formen part del 
recull de plànols. Aquest programa però, té l’avantatge de permetre relacionar arxius 
sense necessitat que agafi part del seu volum de dades, això ho aconseguim amb les 
“referències externes” (hem de tenir en compte també que les modificacions realitzades 
en l’arxiu de referències externes, s’actualitzen automàticament en tots aquells arxius 
que estan vinculats). Així doncs s’han creat per una banda les plantes i per una altra les 
façanes i seccions, d’aquesta manera el volum de dades no ha sigut excesiu i s’ha evitat 
relentir el treball amb el programa informàtic (pel que fa a la Rectoria, s’han fet tots els 
plànols en un únic arxiu). 

 
Així doncs una vegada fets els plànols en l’espai model, s’han de separar per conceptes 
(plantes, alçats, seccions i detalls), això s’ha fet amb l’espai paper, on es poden activar i 
desactivar les diferents capes, en funció de les necessitats del muntatge, sense que 
afecti al dibuix original.  

Previ al muntatge s’han creat les plantilles tipus, amb els dos models de caixetins 
utilitzats (din-A3 i din-A2), on apareixen com a base les dades més significatives i el logo 
de l’APAC (Arxiu Patrimoni Arquitectonic de Catalunya). 
 

 
 

(Fig.25) AutoCAD.Representació de plànols en Espai Paper 
 
Pel que fa a la reproducció dels elements que no s’han pogut mesurar directament, ha 
sigut molt important el fet d’utilitzar les fotogràfies realitzades juntament amb aquest 
programa. S’han insertat les fotografies com a imatges a l’AutoCAD, escalant-les a partir 
de referències que si s’han pogut mesurar previament, per obtenir d’aquesta manera el 
millor resultat possible. 
 
Aquest mètode ha sigut molt útil per a realitzar aquesta feina, ja que els elements 
afectats no demanaven una precisió molt acurada de les seves dimensions, fet que com 
ja s’ha dit, ha sigut impossible mesurar al no tenir accés directe a aquests elements. 
 
S’ha de dir també que després de cada jornada de treball ha sigut, més que necessari, 
imprescindible fer copies de seguretat de la feina feta, per tal d’evitar perdre informació i 
temps de treball. 
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4.4.2 Recull de la història i la documentació dels edificis 
 

Aquesta part del treball ha sigut poder la més feixuga, i no precisament pel fet de buscar 
informació d’ambdós edificis, part que ha sigut prou entretinguda alhora que enriquidora, 
que a més m’ha fet descobrir coses que eren totalment desconegudes per mi, tot i ser el 
poble que m’ha vist créixer. Et dónes compte amb aquesta trobada que només estem de 
pas i que realment perdura la història. 
 
Feta aquesta reflexió comentar que la part realment feixuga ha sigut la d’escanejar 
centenars de pàgines per poder fer ús, com es reflecteix al llarg de tot el projecte, 
d’imatges i documents que s’han pogut recollir en més d’una decena de llibres que han 
servit de gran ajuda. (Recull de llibres descrits al Capítol 8. Bibliografía) 
 
Els programes utilitzats doncs per confeccionar el projecte han estat bàsicament els que 
es detallen a continuació: (Fig. 26) 
 

• Microsoft Word, programa de text utilitzat per fer la Memòria del Projecte. 
 

• Microsoft Excel, programa de full de càlcul utilitzat per fer quadres i plantilles que 
s’han insertat en diferents parts del treball. 

 
• Adobe Acrobat, programa molt útil per convertir, escanejar i muntar gran part del 

projecte. 

 
 

 
(Fig.26) Programes utilitzats. Microsoft Word, Microsoft Excel i Adobe Acrobat 

 
 

4.4.3 Muntatge del Projecte 
 

Així com els plànols també es van crear amb unes bases per facilitar la feina durant la 
seva elaboració, en aquest muntatge s’ha fet exactament el mateix. 
 
En primer lloc, i després de fer varies probes, s’ha dissenyat una plantilla base amb un 
encapçalat i peu de pàgina iguals en tot el document, diferenciant el nom del capítol i el 
número de pàgina, per donar d’aquesta manera agilitat i facilitar a l’hora de buscar allò 
que necessitem trobar a partir de l’índex. 
 
Aquest índex s’ha estudiat previament a la seva confecció per tal de muntar els diferents 
capítols i subcapítols que conformen finalment el Projecte. 
 
El muntatge doncs ha sigut un conjunt de fusions entre la part documental escrita, la part 
gràfica i el recull fotogràfic, totes elles tenint en compte el seu estat actual i la seva 
història. 
 
Per fer-ho possible s’han fet servir bàsicament els programes comentats en el subcapítol 
anterior (Microsoft Word, Microsoft Excel I Adobe Acrobat), obtenint com a resultat el 
Projecte Final de Carrera. (Fig.27) 
 

 
(Fig.27) Zona de treball 
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5. CONTEXT HISTÒRIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 Montmeló i el seu entorn 
 
Montmeló és un petit municipi situat al sud de la comarca del Vallès Oriental, amb una 
superfície de 4,11 km2 s’estèn per la vall baixa del riu Congost, a la seva confluència amb el 
riu Mogent. Aquests dos cursos d'aigua formen, en unir-se, el Besòs, riu que constitueix el 
límit meridional del terme. 
 
Enclavat en una de les zones més industrialitzades de la comarca, es troba dividit físicament 
en tres parts pels eixos de l’autopista i el ferrocarril. Tot i que recentment una notable 
remodelació urbanística ha suposat l’eliminació d’aquesta última, una barrera física que 
dividia des de 1857 el casc urbà en dos parts. 
 
Actualment compta amb gairebé 9.000 habitants i és un municipi bàsicament residencial que 
s’ha caracteritzat per tenir un creixement urbanístic molt ordenat, amb moltes àrees de baixa 
densitat d’habitatges, amplis espais i zones verdes. 
 
El municipi conserva un patrimoni arqueològic important, principalment pel que fa als 
jaciments d’època romana republicana, entre els quals destaquen la vil·la romana de Can  
Massot, al nucli urbà, i el jaciment de Can Tacó, al turó de les Tres Creus. Aquest darrer està 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de zona arqueològica. 
 
Pel que fa al seu entorn la comarca del Vallès Oriental,  en plena depressió prelitoral 
catalana, és un territori que es caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que combina 
zones de gran implantació industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter rural. Les 
característiques dels municipis que la componen també és molt diversa. 
 
Compta amb nombrosos espais naturals molt ben conservats i amb una varietat de 
paisatges de gran bellesa. Prova d’això són el Parc Natural del Montseny, catalogat per la 
UNESCO com a Reserva de la Biosfera, i el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la 
zona dels cingles de Bertí, amb el seu característic perfil rocós i on es pot trobar el santuari 
de Sant Miquel del Fai, o el Parc Rural de Gallecs. 
 
No menys important és el seu patrimoni històric i artístic. Els jaciments prehistòrics, les 
restes ibèriques i les restes romanes en molts dels seus municipis en són bons exemples. El 
romànic també té una destacable representació amb vint esglésies a tot el territori, on 
s’inclou l’Església Romànica de Montmeló, objecte del nostre estudi.  
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5.2 Història de Montmeló 
 
Fent un resum històric del municipi podem destacar com a més significatives les següents 
etapes: 
 

- Els íbers i la romanització 
 

- Els seus orígens (segle X) 
 

- El feudalisme al segle XIII 
 

 

 
(Fig.28) Plànol esquemàtic de Catalunya 1961 

 
 

5.2.1 Els íbers i la romanització 
 

Amb aquestes línies es pretén donar una visió global del coneixement del poblament 
ibéric i romà al terme municipal de Montmeló, un terme que en l’antiguitat era inexistent i 
que en l’estudi d'algunes troballes s'ha eludit per tal de poder guanyar en coherència 
històrica. 
 
Aquesta història parteix d'un seguit de referències (bibliogràfiques o orals) i, sobretot, de 
les restes que pacientment han anat salvant i recollint alguns historiadors del poble. 
Sense aquesta recopilació, és evident que no tindriem cap informació al respecte, per 
una altra banda dues intervencions arqueològiques més completen el conjunt de 
troballes efectuades fins a dia d’avui. 
 
Cal dir que aquest és un bon començament, si tenim en compte els resultats obtinguts, 
certament positius, sense haver fet encara una recerca arqueològica sistemàtica al 
municipi. L'estat del coneixement en aquest sentit sembla força prometedor i anima a 
poder realitzar nous esforços d'investigació arqueològica en un futur. 
 

• L’època ibèrica. El poblament ibèric està documentat en aquestes terres com a 
mínim a partir del segle V a.C.. El model d’assentament s’articulava per mitjà de 
nuclis fortificats dalt dels turons i un aprofitament de les zones circumdants per a les 
pastures i per al conreu. L’estructura d’aquest tipus de poblament va perdurar fins 
ben entrada la romanització, és a dir, fins a la fi del segle II, i en alguns casos fins a 
mintjans del segle I a.C.. Va ser en aquest moment quan es van abandonar els 
turons. 

 
• La romanització. Durant aquest període es va mantenir una pervivència de costums i 

mostres de cultura material del món indígena. Els romans van promocionar una nova 
forma d’ocupació per mitjà de l’assignació de terres d’acord amb un nou concepte de 
la propietat, que d’alguna manera donava lloc a l’oligarquia local. Aquesta época va 
ser de transformació i d’integració dels íbers en les costums romanes. En tot cas, 
l’ocupació del territori entorn a Montmeló havia de ser intensa i fructífera en aquest 
període gràcies a la fertilitat de les seves terres (properes al riu Congost i al Mogent) 
i a la presència d’ìmportants camins a través de la plana i a peu de serralada, que 
afavorien el trànsit de persones i de mercaderies. 

 
 

5.2.2 Els seus orígens (segle X) 
 

Com succeeix en gran quantitat de poblacions, és molt difícil d’establir el seu origen, ja 
que no hi havia normes que poguessin reglamentar el sorgiment d’una població, i les 
seves causes poden ser moltes. 
 
Respecte a l’origen medieval del poble no hi ha constància de cap document (carta de 
població, concessió de castell, consagració de l’església, etc) que ens pugui donar una 
data aproximada. L’únic que tenim és una menció a l’acta de consagració de l’església 
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del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, del 945, on el seu nom surt 
moltíssimes vegades com a terme en tota una sèrie de documents. 
 
Sembla ser, segons manifesten alguns historiadors, que l’origen del poble va ser degut a 
un encreuament de camins prop d’un gual que facilitava el pas del Congost i que donà 
lloc a una petita església, potser cristianització d’un altar romà als déus protectors dels 
camins i del viatgers, o bé va ser una capelleta construïda pels francs. 
 
Així doncs no es comencen a registrar documents on es faci constar la existència del 
poble fins a mitjans del segle XI, tot i que no podem oblidar la indubtable presència dels 
visigots i musulmans per la zona. 
 
Resum cronològic entre els anys 945 i 1079 de documents on apareix el nom del poble: 
  

• 16 de Juny de 945. Primera acta de consagració de l’església del monestir de Sant 
Pere de les Puel·les. Primer document on es cita l’església de Santa Maria de 
Montmeló 
 

• Setembre de 1019. Permuta entre Gombau de Besora i la Seu de Barcelona de la 
meitat de l’alou de Vilar d’Abdela i l’església de Sant Jaume, que limiten amb 
Montmeló 

 
• Novembre de 1038. Testament d’Ingilberga. Deixa al monestir de Sant Benet de 

Bages un alou de Montmeló 
 

• 18 d’Octubre de 1045. Testament de Bernat Guifré, fill d’Ingilberga. Deixa uns alous 
de Montornès i Montmeló a la seva neboda Guilla 

 
• 13 de Juliol de 1079. Udalard i Guilla retornen al monestir de Sant Benet de Bages 

els béns que li havia concedit la seva àvia Ingilberga. Entre els béns consta 
Montmeló 

 
És al segle XII quan es comencen a tenir notícies més concretes de Montmeló, per una 
part prenent part de l’agitada vida política del convent de Sant Pere, i per l’altra, hi ha 
constància d’una vida social i econòmica important a la població. 

 
Resum cronològic entre els anys 1147 i 1193 de documents on torna a aparèixer el nom 
del poble: 
  

• 13 de Febrer de 1147. Segona consagració del monestir de Sant Pere. Confirmació 
de la possessió de l’església de Santa Maria de Montmeló, amb dominis, terres i 
pertinences. 
 

• 17 de Novembre de 1150. Donació a Guillem de Palaudàries d’un mas situat a 
Montmeló, en el lloc dit Palomar. 

 

• 9 de Març de 1174.  Document Officii nobis del cardenal Jacint. Reafirmació de la 
possessió de l’església de Santa Maria de Montmeló i desig que tingui sacerdot 
propi. 

 
• 7 de Juliol de 1193. Butlla Prudentibus virginibus del papa Celestí III. Salvaguarda 

dels béns del monestir, entre ells l’església de Montmeló i permís per tenir-hi capellà 
propi. 

 

En aquesta época, segons la documentació que s’ha trobat, la població és designada 
amb el nom de vila i només en un d’ells es fa al·lusió a la parròquia. Aquest motiu es 
degut, segons consta, al fet que en el Vallès Oriental primer va aparèixer la comunitat 
camperola o vila i les parròquies van sorgir com a contraposició per controlar en tots 
sentits la població de les viles. 
 
El poble havia de ser constituït per un nucli de cases i un nombre indeterminat de 
masos, que eren coneguts com “els massos de Sant Pere”, alguns dels quals eren fora 
del que després seria terme de Montmeló. 
 
 

 
(Fig.29) Mapa històric del Vallès Oriental 
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5.2.3 El feudalisme al segle XIII 
 

En aquest segle Montmeló era una propietat monacal, tenia una església amb la seva 
sagrera i masies disperses, amb uns límits definits. Parlem d’un temps en que es 
pagaven delmes i primícies a les esglésies. 
 
En aquest segle, segons analistes de la historiografía medieval, hi ha un període de 
notable creixement cultural i econòmic en la comarca. Això va ser conseqüència 
segurament de l’increment de la població en la zona, procedent de fenòmens 
immigratoris foranis, probablement també d’aquells que van abandonar les zones 
salpicades pels períodes bèl·lics que van suscitar els moviments càtars. 
 
L’augment de cens té conseqüència immediata en els excedents de la producció 
agrícola, i aquesta situació és la que permet a la vegada la comercialització d’aquests 
productes, el comerç genera, per la seva dinàmica interna, la tendència a l’increment de 
la població, es per això que a mitjans de segle es va otorgar la facultad de tenir mercat 
propi a la vila de Montmeló. 
 
A principis de segle, amb la mort d’un clergue de Barcelona que feia les funcions de 
pastor de la parròquia Santa Maria de Montmeló, va començar un conflicte entre el 
monestir de Sant Pere de les Puel·les i el bisbe pel control de la mateixa. Quatre 
dècades, tres judicis, i com a mínim una confrontació armada varen tenir lloc abans que 
la qüestió no fos resolta a favor del monestir. 
 
Una de les raons per la qual el monestir de Sant Pere va mantenir amb èxit el control de 
la parròquia de Montmeló va ser la manera tenaç amb què el convent i les seves 
abadesses lluitaren per mantenir els seus drets tradicionals. 
 
Aquestes confrontacions queden recollides en una sèrie de documents que es detallen a 
continuació: 
 
Primera confrontació (1193):   
 

• Agost de 1193. Pergamí 137 de l’AMSPP (Arxiu del Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les). Concòrdia entre bisbe i abadessa. Firmada pel cardenal-legat. 

 
• 7 de Juliol de 1193. Butlla de Celestí III. Ratifica la Concòrdia. 

 
Segona confrontació (1212-1215):   
 

• No consta data exacta. Pergamí 139 de grans dimensions. Respostes dels 
testimonis. 
  

• No consta data exacta. Pergamí 144 de grans dimensions. Respostes dels 
testimonis. 

 

• No consta data exacta. Pergamí 262. Sentència final. 
 
Tercera i última confrontació (1240):   
 

• Any 1239. Pergamins 209 i 210 de grans dimensions. Part del procés entre els 
rectors de Montornès i Sant Pere. 

 
Altres documents:   
 

• Anys 1219-1220. Sentència final d’un altre procés amb el rector de Montornès.  
 

• 21 de decembre de 1240. Pergamí 214. S’excusa davant del monestir. 
 

• 21 de decembre de 1286. Pergamí 421. Contracte entre l’abadessa i un capellà. 
 
 

 
  

 
(Fig.30) El feudalisme al segle XIIIl 
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6. L’ESGLÉSIA SANTA MARIA I LA RECTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Descripció dels edificis i la seva evolució 
 

6.1.1 L’Església romànica 
 

Podem dir de l’església de Santa Maria de Montmeló que és fruit de segles d’evolució, 
convertint-se en l’església i edifici de culte que avui coneixem. Al llarg del temps, ha 
estat a mercès dels usos, les necessitats religioses, polítiques i econòmiques de les 
diferents èpoques. 
 
Per la documentació se sap que en el segle X ja existia l’església, però en les últimes 
excavacions realitzades l'any 1997 encara no s'ha pogut localitzar cap estructura que 
faci pensar amb elements d'aquesta època. 
 
L' antiga Església Romànica, original del segle X era una petita construcció de planta 
rectangular, situada en sentit transversal als peus de l'actual església neoclàssica, així 
doncs, l'actual façana principal és la façana lateral de la primitiva construcció. (Fig.31) 

 

 
(Fig.31) Església primitiva 

 
 

La construcció que es conserva actualment és del segle XII, de planta rectangular, 
probablement cobert amb volta de canó amb enllosat a doble vessant, segons es pot 
observar en les traces que es conserven en el mur oriental i meridional. Pel que fa a 
l'absis és semicircular amb coberta de quart d'esfera. (Fig.32) 
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(Fig.32) Església (segle XII) 

 
A l'interior de l'església, l'absis s'obre a la nau per mitjà d'un doble arc triomfal fet de 
dovelles petites ben escairades. En el brancal esquerra de l'arc es conserva un petit 
capitell de tipus visigòtic (Fig.33), segons la decoració de les dues cares visibles, es 
tracta d'una senzilla tija central acabada en volutes. Segurament devia formar part de la 
primera construcció preromànica i es va reutilitzar en la construcció del segle XII, 
modificant la seva ubicació original. La seva cronologia estaria entre els segles X i XI 
segons diversos autors. 

 
(Fig.33) Capitell visigòtic 

En el segle XIII es va renovar l'edifici, es cobreix amb una volta apuntada que es recolza 
sobre una arqueria, actualment només es conserva la del mur meridional i l'arrencada 
del mur nord. (Fig.34) 

 

 
(Fig.34) Església (segle XIII) 

 
 

Els arcs que són apuntats, estan fets amb dovelles ben treballades, que arrenquen 
d'unes senzilles impostes sense decorar, que a la vegada es recolzen sobre pilars 
d'estructura quadrangular formats per carreus de pedra sorrenca lligats amb morter de 
calç i sorra. Podria ser també que en aquesta època es construís el pis fortificat que hi 
ha sobre la nau, en els murs de la qual encara es conserven les espitlleres. En el mur 
meridional hi ha altres obertures, com la rosassa que es devia fer quan es va construir 
l'edifici neoclàssic (1727-1736). 
 
A la façana meridional es pot observar, des de la part de dins, l'antiga porta d'accés, 
tapiada des de l'època en què es va obrir la nova porta de l'edifici neoclàssic, és d'arc de 
mig punt de petites dovelles regulars. En aquesta façana es conserven, també, dues 
finestres d'arc de mig punt de doble esqueixada formades per petites dovelles de pedra 
calcària, a l'absis n'hi ha una altra. (Fig.35) 
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(Fig.35) Alçat interior mur de l’actual façana principal. Esquema de les actuacions realitzades 

 
 
 

6.1.2 El campanar de l’església 
 

El Campanar, de planta quadrada, sembla que en època romànica només tenia un cos 
amb obertures per les campanes. 
 
Els seus murs estàn disposats en filades formades per blocs de carreu poc desbastat i 
petits còdols. Les pedres cantoneres són més regulars i marquen el límit del campanar 
medieval. 
 
Les finestres són d'arc de mig punt adovellat, és curiós assenyalar la seva forma ample i 
curta. Dues de les finestres es veuen des de l’exterior les altres dues estàn tapiades. 
 
També es conserva l'antiga coberta que coronava el campanar, de forma piramidal, 
segons sembla no se'n conserven gaires exemplars perquè quan s'allargaven els cossos 
aquesta s'enderrocava. 
 
Pel que fa al seu últim cos, es va afegir durant les obres de remodelació del segle XVIII. 
Segueix la mateixa estructura que el medieval. Els murs són fets de còdols i totxo 
arrebossat. Es van obrir noves finestres de mig punt, però molt allargades i sense 
adovellar. Les del costat nord i sud estan obertes i són dobles, pel que fa a la façana 
oest encara es conserva una obertura, i la que hi havia a la façana est actualment està 

tapiada. També es va cobrir amb una coberta piramidal, i en els angles de les 
cantonades s'hi van fer merlets de maó. 

 
Amb les reformes que es van començar a fer durant els anys 60 es va suprimir l'accés al 
campanar des del seu interior, es va desmuntar per deixar lliure l'absis romànic. Abans 
de les obres de la nova rectoria en els anys 30 hi havia un altre accés des d’aquesta, 
però també es va eliminar. Així que actualment l'accés s'ha de fer per mitjà d'una escala 
manual per la coberta. (Fig.36) 

 
(Fig.36) Campanar. Muntatge de l’evolució del campanar en les 

seves diferents etapes 
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6.1.3 L’Església neoclàssica 
 
Ja durant el segle XVIII, es va construir  l'Església Neoclàssica. Segons consta en visites 
pastorals, aquestes obres es van iniciar l’any 1758. 
 
La primera actuació va ser enderrocar el mur nord de la construcció romànica, utilitzant 
el mur sud com a façana principal. Aquesta, de planta rectangular, queda flanquejada 
per capelles laterals i l’absis quadrat en un dels seus extrems. En el costat esquerre del 
presbiteri s'hi va construir la capella del Santíssim. La coberta de l'església, de dues 
vessants esta acabada amb teula àrab a diferents alçades que deixen veure el 
creixement de l'edifici. Els murs són de paredat arrebossat en les façanes laterals i 
filades de carreó a la façana principal. 
 
La façana principal, objecte d'una restauració inacabada, conserva les antigues finestres 
romàniques, però s'han afegit nous elements, com la porta adovellada d'arc de mig punt 
de pedra vermellosa, la motllura o cornisa que suporta els arcs adossats i la finestra de 
mig punt que tapa un tros de l'òcul del segle XVIII. (Fig.37) 
 

 
(Fig.37) Façana principal de l’església. Aixecament de l’estat actual i la seva restauració  

 
 
L'interior de la nau, és de volta de canó reforçada per arcs torals que trameten les 
càrregues a pilastres adossades, aquestes estan coronades per senzills capitells 
compostos que s'uneixen a una cornisa motllurada que segueix tot el perímetre de la nau 
i interrelaciona tots els elements. El presbiteri està alçat respecte al nivell de la nau per 
dos esglaons. 

 
Les capelles laterals s'obren a la nau central per arcs de mig punt. Les del primer tram 
de la volta tenen una lluneta amb òcul. Cada una d’elles està emmarcada per pilastres i 
cornisa. Al mateix temps, a l'intradós de cada arc hi ha una imposta motllurada. Les 
capelles es comuniquen entre elles per petites portes.  
 
Els murs estan pintats de blanc i la part baixa de les parets protegides per un llarg sòcol 
de fusta. 
 
El paviment és de tessel·les blanques i negres, aquestes últimes fan una decoració 
grega a tot el perímetre de la nau. El paviment, que actualment es conserva, es va 
col·locar durant les obres de després de la guerra. La seva fabricació la va fer una 
empresa del poble, la Cucurny, en una de les seves fàbriques de Burelo (Galícia). 
 
En el 1966 es va començar una restauració (Fig.38) per recuperar les pintures que 
actualment es conserven. Durant aquestes obres es va treure el cor del segle XVIII que 
tapava les pintures. També es va repicar l'arrebossat de les parets interiors romàniques, 
de la façana principal i del campanar. Per altra banda, per tal de reforçar la volta i la 
base del campanar, es va fer una llarga pilastra de formigó. 
 

 
(Fig.38) Façana principal església. Vista interior de les actuacions de restauració  
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6.1.4 La Rectoria 
 
Edifici modernista de planta quadrada construit a principis del segle XX, annexat a 
l’església pel seu oest, però de forma totalment independent.  
 
Aquest edifici va sustituir a l’antiga Rectoria, de la que no s’ha pogut trobar cap 
informació, excepte algunes fotografíes on es pot observar, sense massa detall, la seva 
senzilla construcció. (Fig.39) 

 
(Fig.39) Antiga Rectoria. Fotografia de principis del segle XX 

 
Va ser l’any 1924 quan es va començar la construcció de la nova rectoria. Del seu autor, 
José Sabadell i Mercadé és l’única obra que es coneix al municipi. Pel que fa als plànols, 
van ser dibuixats pel tècnic Ramon Casanelles, que aleshores era treballador d’una 
fàbrica del poble. La seva construcció, també a mans de la gent del poble, va ser dirigida 
pel mestre d’obres Miguel Molins. (Fig.40) 
 
No va ser fins el 13 de maig de 1928 que es va inaugurar i beneí. 
 
Es tracta doncs d’un edifici de geometria rectangular format per dos nivells: una planta 
baixa destinada a l’ofici i comunitat eclesiàstica, on hi han despatxos, un menjador d’ús 
comú, i d’altres cambres; i una planta pis, utilitzada com a vivenda dels rectors que han 
anat passant per ella. 
 
La coberta, de teula àrab, és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. La cornisa està feta amb tres filades de totxo disposades esglaonadament.  
 

En quant a les façanes, estan pintades de blanc, tot i que una filada de totxo separa el 
sòcol de la resta. Una sanefa de rajoles, emmarcada entre tres filades esglaonades de 
totxo, separa també la planta baixa de les golfes. 

 
Tots els buits són de llinda plana, excepte l’accés principal que és d’arc rebaixat. Tots 
tenen a la part superior dels brancals, a la manera d’imposta, una sanefa igual que a la 
que separa la planta baixa de la planta primera. Al damunt de les llindes hi ha unes 
motllures disposades com un timpà d’arc apuntat. Els arcs externs són de totxo de 
diferents dimensions i disposició. Els arcs interns són motllures de guix escalonades. 
L’espai central està recobert de trencadís ceràmic de color blanc i blau marí. Les 
finestres tenen els ampits inclinats i recoberts de rajoles ceràmiques de color verd. 
 
A la façana principal, hi ha una doble escala de dos trams que condueix al replà de 
davant de la porta principal. La decoració d’aquesta obertura és igual a la de la resta, 
només cal assenyalar que el trencadís porta l’anagrama de Jesucrist (JHS).  
 
Seguint amb la façana principal, es pot observar com a la planta primera hi ha un buit 
tripartit amb dos pilars fets de totxo, amb la part central més gran. El capcer d’aquesta 
façana i la posterior està coronat per un plafó de forma rectangular rematat amb una 
motllura de totxo. 
 
L’edifici té tres portals més, dos a la façana est que dóna a un pati interior que comunica 
amb l’església, i l’altre, a la façana posterior que dóna a l’antic centre parroquial. 
 

 
(Fig.40) Rectoria. Fase de construcció de l’actual rectoria 
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(Fig.41) Fotografia de l’Església Santa Maria i la Rectoria de Montmeló durant la primera 

década del segle XX 
 
 
 

 
(Fig.42) Fotografia de l’Església Santa Maria i la Rectoria de Montmeló durant la tercera 

década del segle XX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.43) Fotografia actual de l’Església Santa Maria i la Rectoria de Montmeló (2015) 
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6.2 L’Església Santa Maria de Montmeló 
 

6.2.1 L’església dels segles IX-X 
 

 
(Fig.44) Pergamí. Extrat de l’acta de consagració de l’església del monestir de Sant Pere de 

les Puel·les 
 

L’edifici 
 
L’existència d’aquest temple es fa ressò cap a mitjans del segle X. Aquesta construcció 
no s’ha conservat, i per tant de l’aspecte que podia tenir tan sols en podem parlar de 
manera hipotètica. 
 
Probablement, l’únic vestigi que queda d’aquest moment sigui el mur de migdia, és a dir, 
el que es troba entre la façana actual i els arcs apuntats que hi són adossats, només 
observable des de l’interior de l’església. 
 
La primitiva església del segle IX devia ser, com la majoria d'esglésies rurals, de petites 
dimensions i fosca per tal d'ajudar al recolliment i la pregària. La forma que seguia era la 
més elemental i simple: un espai rectangular, que servia de nau, al qual s'acoblava un 
altre espai petit i quadrat, rectangular o trapezoïdal, que era el santuari. Exteriorment no 
es marcava cap diferenciació arquitectònica entre aquestes dues parts. L’església estava 
emplaçada als peus de l'actual, perpendicular a aquesta.  

El santuari estava situat a llevant, per on surt el sol, cosa que determinava que l’eix de la 
nau tingués l'orientació est-oest, i en el seu mur s'obria una finestra. 
 
Pel que fa a la coberta original, podem apuntar que en els segles IX i X les cobertes es 
feien generalment de fusta, amb un embigat a dues vessants al damunt del qual s'hi 
posaven lloses de pedra o Ilicorelles (pissarra). En principi, les cobertes de volta nornés 
s'utilitzaven per cobrir la part del santuari, per tal d'evitar possibles degoters sobre l'altar. 
Peró se sap que a mitjans del segle X es va recórrer a les voltes per cobrir no només 
aquesta part sinó també la resta de l'edifici. Per tant, també hauria pogut evolucionar cap 
a una coberta de pedra en forma de volta de canó seguit. 
 
L’aparell ernprat en l'aixecarnent dels murs de la primitiva església era del material que 
tenien més a mà: fang, còdols, i s’utilitzava argila o calç amb sorra com a argamassa. 
L'interior de l’edifici estava arrebossat i emblanquinat amb calç i, possiblement posseia 
una banqueta d’obra que recorria tot el perímetre interior de la nau. El paviment, en 
principi, era de simple terra trepitjada. 
 
El portal d'entrada s'obria al mur de migdia de la nau, una mica més a ponent d'on es 
troba l'actual. Aquesta porta era de mig punt, lleugerament apuntada i adovellada, de la 
qual encara queda l'empremta. En aquest mateix mur hi havien també dues finestres de 
mig punt i doble esqueixada que il·luminaven l’interior. No se sap però, si pertanyen a 
aquesta primera construcció o bé a la reforma que es va fer al segle XII. 
 
La decoració interior de l'església es feia en llocs molt concrets i amb motius totalment 
esquematitzats, normalment d'elements vegetals. L’únic exemple que es manté es troba 
en un capitell de petites dimensions que pertanyia al temple pre-romànic, i que es va 
tornar a aprofitar un altre cop en l'arc triomfal de l'església del segle XII. 
  
Aquesta primera església devia tenir un tipus de campanar anomenat d'espadanya o 
cadireta, que consistia en la perlIongació d'una de les parets cle l'església amb una o 
més obertures en arc de mig punt per posar-hi les campanes, fet freqüent en els segles 
X i XI a Catalunya. Si fos així devia estar situat al mur oest, és a dir, oposat al de l'absis. 
De tota manera, creiem que no sería d'estranyar l'existència d'aquest element, ja que la 
seva missió era la de cridar els fidels que vivien en masies disperses i allunyades. 
 
Exemples d'esglésies de nau única, sense santuari diferenciat, i que ens serveixin per 
fer-nos una idea de com era la de Montmeló als segles lX-X, no en queden gaires en tota 
Catalunya, i les que resten també han sofert modificacions (s’ha de tenir en compte que, 
amb els materials de l’època utilitzats, tenien molt poca durada i els canvis i les 
transformacions eren necessàries). 
 
El capitell pre-romànic 
 
Element de pedra calcària de mides rmolt reduïdes (11 x 12 cm) que es va tornar a 
utilitzar com a capitell-imposta de l'arc triomfal de l'absis romànic. (Fig.45) 
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(Fig.45) Capitell visigòtic. Actualment situat a l’arc triomfal de l’absis 

 
Només es pot apreciar la decoració de les dues úniques cares visibles, ja que les dues 
restants es troben adossades al mur. Aquesta decoració consisteix en una tija que acaba 
en volutes. 
 
Aquest element ornamental constitueix l'essència del capitell d'época visigòtica. El treball 
de l'escultor es reduïa a uns elements decoratius determinats; capitells, peus d'altar, etc., 
i es limitava a temes geomètrics o vegetals fortament estilitzats, sense cap representació 
de figura humana ni d'altres formes iconogràfiques. 
 
La semblança més propera que s'ha pogut localitzar en quant a mides i ornamentació, 
dins les terres catalanes, el tenim en una peça monolítica formada per un fust i un 
capitell de procedència desconeguda, actualment ubicat al Museu d'Història de 
Tarragona. 
 
Una de les conclusions que s’han pogut treure, és que aquest capitell formava part de la 
construcció de la primera església dels segles IX-X. El fet és que quan es va construir 
l'església romànica va ser utilitzat un altre cop col·locant-la fora del seu lloc original. 
 

Una altra teoria defensada per altres historiadors és que els capitells amb aquest tipus 
d'ornamentació segueixen una influència califa, fins i tot es pensa en la possibilitat d'una 
mà d'obra provinent de Còrdova, que devia treballar la pedra local. Aquesta teoria 
situaria cronològicament aquests capitells al voltant del segle X. 
 
Altres investigadors creuen que, tot i tenir influència califa, no estan fets per artífexs 
foranis sinó per artesans locals que rebien influències d'altres indrets. Segons aquesta 
teoria, es podria datar pels voltants del segle XI. 
 
 
6.2.2 L’església del segle XII 
 
L’edifici 
 
Va ser al segle XII quan l’església va patir una primera reforma. 
 
Es va mantenir el perímetre, conservant la porta d'accés al temple i les dues finestres 
situades al mur meridional, tot i que aquestes no se sap si són de segles anteriors o bé 
es van fer o remodelar en aquest moment. 
 
Tot i així encara continuava sent un edifici senzill, de planta rectangular, d'una sola nau 
coberta probablement amb una volta de canó seguit. Exteriorment a dues vessants, amb 
l’absis al lloc ocupat anteriorment pel santuari i amb el campanar. 
 
Mantenint la hipòtesi de que la coberta anterior era de fusta, és probable que fos 
incendiada o simplement que amb el temps s'hagués deteriorat per les humitats o 
qualsevol altre motiu, substituint-la per una de canó seguit. Actualment es pot apreciar 
en els murs de llevant i ponent (damunt de l’absis i la porta lateral corresponentment), 
l’empremta de la teulada a dues vessants que devia tenir l'església d'aquesta época. 
 
L'interior de l'església estava il·luminat per la finestra de l’absis i per les altres dues que, 
junt amb la porta d'accés, estaven situades a la façana sud. En definitiva, era una 
església que seguia les característiques constructives del segle Xll, però resoltes segons 
els mètodes rurals, molt normal en aquest tipus d'edificis rústics d'època romànica. 
 
Els murs de l'església estaven fets amb carreus bastant regulars, cosa que s’aprecia en 
la zona de I’absis i en la part baixa del campanar. És en aquest moment quan és torna a 
aprofitar el petit capitell, procedent de l'antiga construcció, com a capitell-imposta de l'arc 
triomfal. 
 
En aquest segle es donen dos canvis importants que encara es poden observar en 
l'església actual: 
  

• La construcció del campanar 
 

• La construcció de l'absis i la seva decoració amb pintures murals 
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El campanar 
 
Ja en el segle XI, va ser un element que va adquirir gran importància, i va tenir una llarga 
difusió fins ben avançat el segle XII. 
 
En aquest segle proliferen campanars arreu de Catalunya i se suposa que es construeix 
el d’aquesta església, situat a l'extrem sud-oest del cos de l'edificí. 
 
Aquesta torre-campanar devia substituir el d'espadanya o cadireta, comentat 
anteriorment. 
 
Era un campanar de base quadrada, amb un sócol cec a la part inferior i un primer nivell 
on estaven situades les campanes, amb una finestra a cada costat. 
 
Actualment, aquest campanar es troba sencer i es poden observar des de l'exterior dues 
de les seves finestres (les dels costats sud i oest). Són d'arc de mig punt i sense 
esqueixada a l'interior ni a l'exterior. Tal i com es pot apreciar, són gairebé tan amples 
com les del campanar actual, però ho semblen més perquè són baixes. 
 
És curiós, i poc conegut, observar la coberta piramidal o xapitell que coronava l'antic 
campanar, ja que en moltes esglésies s’ha perdut per les contínues transformacions. 
 
 
L'absis i les pintures romàniques  
 
En el segle XI, els absis comencen a sorgir i intensificar-se en edificis pobres, així veiem 
com esglésies velles canvien els seus santuaris quadrats per formes absidals d'esperit 
plenament romànic. Això va passar també en aquesta església, on es va canviar el 
santuari, inscrit fins aleshores dins la planta mateixa, per un absis semicircular que 
queda totalment marcat a l'exterior, tal com es pot veure actualment. (Fig.46) 
 
L'altar estava situat contra la paret del fons de l’absis o lleugerament avançat, ja que la 
celebració de la missa es feia d'esquena al poble. També en aquest moment es va 
decorar aquest espai del temple amb pintures murals. 
 
Actualment es pot gaudir d'aquest absis i de les restes de la seva decoració, que 
constitueix un exemple molt interessant de pintura d'aquest gènere. 
 
Es pot observar doncs que es tracta d'un absis de planta semicircular cobert amb volta 
de quart d'esfera, acabat en el seu exterior amb teules àrabs. A l'interior s’obre a la nau 
per mitjà d'un doble arc triomfal. 
 
La seva fàbrica és de carreus bastant regulars, disposats en fileres, i posseeix una sola 
finestra centrada de doble esqueixada, que a l'exterior està delimitada per carreus a 
manera de dovelles. 
 

També és curiós observar, des de l'exterior, que la primera filada de carreus, just sota Ia 
teulada, és molt més regular i està més ben posada que la resta de filades del mur, ja 
que es reservaven els carreus més ben tallats per a llocs molt concrets, com en aquest 
cas. 

 
(Fig.46) Absis de l’Església romànica. Vista exterior 

 
6.2.3 El segle XIII 
 
Transformacions més importants 
 
L'església manté la mateixa forma que al segle anterior, però amb un petit canvi, la volta 
apuntada. És difícil de concretar el moment exacte en què es va produir, ja que pot estar 
entre els segles XII i XIII.  
 
S'afegeix però una lleugera modificació en la coberta, substituint la volta de canó seguit 
per la volta apuntada, que obliga a fer els murs més amples per tal de contrarestar els 
pesos de la volta. Tan sols va suposar un petit canvi dels esquemes arquitectònics que 
estaven arrelats per complet a la tradició romànica. Alguns autors classifiquen aquest 
canvi com l'origen de les futures formes i solucions gòtiques. 
 
Aquesta modificació de la coberta la trobem en edificis que reuneixen unes 
característiques semblants, de planta rectangular amb absis pla semicircular, volta 
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apuntada i, a vegades, presència d'arcs torals. L'única diferència es troba en la tècnica 
utilitzada en la construcció d’aquest nou element, que depén dels mitjans econòmics 
amb què es va fer. Es poden trobar doncs construccions rurals amb materials pobres 
com grans edificis on es dóna Ia perfecció en el tractament de la pedra en arcs i voltes. 
 
Els únics vestigis que tenim d’aquest moment a l'església de Montmelò són: 
 

• Les restes de volta apuntada 
 

• Els arcs que es van fer com a conseqúència de la seva construcció 
 
 

La volta  
 
Substitució de l'anterior volta de canó seguit per una altra en forma de canó apuntat. 
Això pot ser donat bé perquè es trobès en mal estat de conservació o perquè 
probablement s’haguès enfonsat una part, la realitat és que va ser substituïda per una 
volta apuntada. (Fig.47) 
 

 
(Fig.47) Volta apuntada. Vista interior sobre l’absis de l’Església romànica 

 
 
Per sostenir aquesta nova volta, els murs de l'església no devien ser suficients i es van 
construir uns arcs apuntats per tal de reforçar-los. Aquests arcs anaven a banda i banda 
dels murs de llevant a ponent, aconseguint d'aquesta manera, reforçar la part antiga i 
sostenir la nova. Amb aquest fet es va reduir l’espai interior del temple, sobretot si tenim 
en compte que l’església ja era de petites dimensions. La nova volta anava coberta a 
dues vessants amb acabat exterior amb teules àrabs. 
 

Actualment, es pot apreciar en zona romànica de l’església algunes restes d'aquesta 
fase de transformació. A la part de sota del campanar es pot veure un bon fragment del 
que va ser la volta de canó apuntat, que pel fet d'estar tallada permet apreciar la 
disposició de les lloses a manera de plec de Ilibre (Fig.48). També es pot veure el perfil 
d'aquesta coberta de volta en l'empremta que queda a la part superior del mur est, on 
s'obre l'arc triomfal. 

 

 
(Fig.48) Volta apuntada. Vista interior sota el campanar 

 
 
Els arcs  
 
La volta recolzava en un conjunt d'arcs que es van fer adossats al mur de la façana nord, 
el qual es va haver de fer més ample. Actualment queden els arcs del mur de la façana 
sud. 
 
Aquest mur està format per uns arcs apuntats adovellats. Un d’ells situat a la part baixa 
del campanar, un altre a la part on actualment hi lla la porta d'accés i un tercer queda 
tallat, a l'extrem est del mur per l’existència de l'absis. Aquests arcs apuntats no són 
regulars i van d’un costat a l’altra del mur. 
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Cada arc es troba sostès en dues pilastres de base rectangular, adossades al mateix 
mur, que acaben en unes impostes llises. És possible que en segles posteriors 
s'aprofités l'espai que hi ha entre arc i arc per posar-hi petits altars. 
 
A la part superior, on acaben els arcs, hi ha un graó o encaix on recolzava directament la 
volta pròpiament dita. Com a conseqüèncla d'aquestes reformes, part de les pintures 
romàniques van quedar tapades. 
 

 
(Fig.49) Arc de mig punt. Vista interior del mur de la façana sud 

 
 
Quan es van construir aquests arcs van quedar tapiades les dues finestres de doble 
esqueixada que hi havia al mur sud. Per tant, l'interior del temple va quedar il·luminat 
únicament per la porta d'entrada i per la petita finestra de l’absis. 
 
És probable que en aquest moment s'obrís una nova finestra d'arc de punt en el mateix 
mur al costat de l'absis, per tal de donar llum al presbiteri. Es coneix l'existència 

d’aquesta finestra perquè queda documentada en els treballs de restauració que es van 
fer l’any 1966, quan es va repicar la façana per construir l’actual. (Fig.50) 
 

 
(Fig.50) Façana Sud. Vista exterior del mur de la façana sud durant la 

seva restauració (any 1966) 
 
 
6.2.4 Les pintures romàniques 
 
L’absis estava decorat amb unes pintures murals que constitueixen uns dels pocs 
exemples que queden propers a Barcelona. 
 
La distribució dels temes d’aquestes pintures devia correspondre a la forma tripartida, 
comuna gairebé a tots els absis romànics: (Fig.51) 
 

a. La conca absidal, ocupada pel Pantocràtor amb el Tetramorf 

Jose Manuel Bravo Muñoz Pàgina   32 
 



 
Conjunt Arquitectònic: Església i Rectoria de Montmeló 6. L’Església Santa Maria i la Rectoria 

b. Primer registre en el semicilindre inferior, amb escenes figuratives 
 

c. Segon registre, també en el semicilindre inferior, amb decoració de cortinatges 
figurats 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.51) Màndorla. Dibuix de la reconstrucció de la Màndorla en 
l’absis de la part romànica de l’Església de Montmeló 

 
a. La conca absidal  
 
Es pot definir el Pantocràtor inscrit dins d'una màndorla lleugerament apuntada de la 
qual només resta el dibuix preparatori, executat amb pigment mineral de color negre 
sobre una primera capa de morter. (Fig. 52) 
 

La temàtica de la pintura romànica té com a missió fonamental fer patent la presència 
del Deu Totpoderós i el Déu jutge del judici final. Com es pot apreciar, es una imatge de 
Déu que caracteritza i defineix el concepte religiós dels segles XI i XII, però que anirà 
evolucionant d'acord amb els canvis de la visió religiosa. 
 
En els exemples on apareix la figura del Pantocràtor, normalment Crist està assegut en 
la màndorla. És el tipus de Crist siríac, que s'asseu sobre l'arc del Cel o en un tron. Els 
peus descansen sobre un arc decorat que simbolitza la Terra i es troba en actitud de 
beneir amb el braç dret separat del cos, mentre el braç esquerre sosté un llibre obert. Al 
costat de Crist surten representades les lletres alfa i omega, és a dir, principi i final. 
 
Els teòlegs de l’edat mitjana estableixen un paral·lelisme entre el tetramorf i els quatre 
moments principals de la vida de Crist. Així doncs, s'identifica el naixement amb l'home; 
la mort amb el brau; la resurrecció amb el lleó i l'ascensió amb l'àguila. Hi ha també qui 
identifica el tetramorf amb l'origen dels signes del zodíac, amb els quatre punts cardinals 
o amb els quatre elements. 
 

 
(Fig.52) PIntura de l’absis. Vista del dibuix preparatori de la màndorla 
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D'aquesta part només en queda l’esborrany de l'àguila (Fig.53), un fragment dels peus 
del lleó i també els peus del brau i una bona part del seu cos. També resta, a la part 
dreta inferior de la màndorla, una sanefa amb linies ondulades, que devien repetir-se a 
cada costat de l'ametlla mística. 
 

 
(Fig.53) PIntura de l’absis. Vista del dibuix preparatori de l’àguila 

 
 
b. Primer registre  
 
Apareixen escenes del Nou Testament pertanyents al cicle cristológic, amb l'etapa de la 
infància de Crist i l'adoració dels Mags. Prèviament a la infància de Crist, i en relació 
amb aquest també hi ha una escena de l'Anunciació. (Fig.54) 
 
La lectura, de dreta a esquerra si observem les pintures, comença amb l'episodi de 
l'Anunciació. Tot seguit hi ha les restes de dos personatges: l'Àngel i Maria. Ambdós 
estan a peu dret, l'un davant de l'altre, tal i com és habitual en la pintura romànica. Per 
sobre d'ells es troba l'Esperit Sant, emmarcat dins d’un registre triangular, representat en 
forma de colom blanc. La Mare de Déu, en posició frontal, té un mantell, un vel i una 
aurèola; amb la mà esquerra aixecada en actitud d'admiració i acceptació de les 
paraules de l'Àngel, que esta girat cap a ella, amb la mà dreta assenyalant com si 
reafirmés, amb el seu gest, les seves paraules. Aquest personatge també porta mantell i 
aurèola, i encara es poden apreciar les dues ales. 

 
(Fig.54) PIntura de l’absis. Part del primer registre en la zona semicilindrica. 

 
La figura cle la Mare de Déu apareix en la pintura mural catalana formant part d'una 
escena del cicle cristològic, on té un paper important, però no és la protagonista. Això no 
és d'estranyar, ja que la concepció religiosa d'aquesta època no inclou la devoció 
mariana. En els segles XI i XII, la Mare de Déu s'entén només com a suport de Crist, i la 
seva presència hi està supeditada. Serà en el període gòtic quan la Verge adquirirà 
importància independent. 
 
A l’altre costat hi ha restes de l'Epifania o adoració dels Mags, que és el prototipus 
d'imatge de la infantesa en què apareix amb mes claredat la doble naturalesa de Jesús. 
 
En aquest registre s’hi podien apreciar tres personatges masculins: dos d’ells drets, 
gairebé sencers, i un d’agenollat. En la indumentària que porten es pot veure una certa 
influència oriental: turbant o gorres frígies, túniques i mantells curts. Podria ser que dos 
d'ells portessin barba, cosa que relacionaria les edats dels Mags amb la personificació 
de les tres edats de la vida. 
 
Tots tres personatges sostenen una mena de bol o plat on porten les ofrenes. L'actitud 
dels dos darrers és de conversa, ja que un d'ells gira la cara cap a l'altre i assenyala 
alguna cosa amb el braç estirat. L'altre mag està agenollat en actitud d'adoració i porta la 
gorra treta. (Fig.55) 
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(Fig.55) PIntura de l’absis. Representació dels tres Mags 

 
 
A més dels personatges dels Mags, també hi havia en aquesta escena la Mare de Déu. 
Només es veu però, el cap de la Verge envoltada per una banda amb ornamentació, 
pero per paral·lelismes es dedueix que devia estar asseguda en un tron i amb l'infant 
Jesús a la seva falda, en actitud de presentació del Fill. Malgrat tot, d'aquesta escena no 
en queda res. 
 
La decoració de la finestra de l’absis devia ser a base de motius vegetals geometritzats. 
 
 
c. Segon registre 
 
No queda cap mostra de com devia estar pintada Ia part inferior de l’absis, però per 
semblança amb altres exemples d'aquesta època es pot gairebé assegurar que devia ser 
decorada amb un conjunt de cortinatges figurats. Així com la zona superior era 
reservada als grans misteris, la zona inferior, immediatament darrere l’altar, acostumava 
a estar decorada amb escenes no historiades per tal de no distreure l'atenció dels fidels. 
 
Aquest programa iconogràfic descrit era molt corrent en el romànic català. És el resultat 
de l'adopció de tipus i temes formulats per l'art bizantí, que va evolucionar al Ilarg del 

segle XII d'acord amb un estil que es va fent més descriptiu, més humanitzat i més 
realista. 
 
L'artista reflecteix en la pintura concepció i valoració que ell té de la societat que 
l'envolta, on viu. Per aquest motiu es pot veure que organitza les formes i Ia composició 
seguint l'esquema feudal: en l'absis la figura de Crist es l'autoritat i és qui organitza la  
composició i l'ordena entorn d’ella. D'aquesta manera, també el poble dels segles XI i XII 
reconeix el sistema feudal que regeix tots els seus actes i la seva vida. 
 
 
6.2.5 Evolució al llarg dels segles  
 
Segles del IX al XVII  
 
La primitiva esglésa de Santa Maria de Montmeló la trobem documentada per primera 
vegada l'any 945, en l’acta de consagració del monestir de Sant Pere de les Puel·les. 
 
Durant els segles IX-X, l'església devia ser de planta rectangular, coberta amb un 
embigat de fusta i lloses de pedra. 
 
En el segle XII s'incorporen a aquesta planta el campanar i les pintures de l’absis. 
Probablement és en aquest segle, o en l’anterior, quan l’embigat de fusta es substiteix 
per una volta de canó seguit. 
 
Dins del mateix segle XII, concretament l'any 1147, es consagra per segona vegada 
l'església del monestir de Sant Pere de les Puel·les. En aquest document es confirmen 
les seves possessions, entre les quals es troba l'església de Santa Maria de Montmeló. 
 
És al segle XIII quan es produeix l’enfonsament de la volta de canó, substituïda doncs 
per una de canó apuntat. 
 
En un document de l'any 1215 apareixen els límits de la parròquia: pel sud limitava amb 
el riu Palou (Congost); per l'oest arribava fins a la masia de Berenguer de Careny, que 
pertanyia a la parròquia de Sant Esteve de Parets; pel nord s'estenia fins a la masia de 
Vidal Pocolull, de la parróquia de Sant Julià de Palou, i per l’est fins a la masia Aspiell, 
de la parròquia de Sant Sadurní de Montornès. Aquests límits estaven marcats per set o 
vuit fites amb l'escut del monestir de Sant Pere de les Puel·les. 
 
A continuació es descriuen moments de la història de l’església, registrats en diferents 
documents que fan referència a algunes de les visites pastorals que es van fer:  
 

• 22 d'Octubre de 1379, en visita pastoral sent el rector Berenguer de Cot, s'anomena 
l'altar de Santa Maria. L'any 1382, l'infant Joan ven a l'abadessa de Sant Pere de les 
Puel·les, per 500 florins d'or, tot dret de jurisdicció de les parròquies de Montmeló i 
de Sant Julià de Palou. 
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• 13 de desembre de 1398, durant el regnat de Martí l’Humà, es va fer una capitulació 
entre els homes de Montmeló i l'abadessa de Sant Pere de les Puel·les per tal de 
recuperar tota la jurisdicció civil sobre la seva parròquia. 

• 2 d’abril de 1409, després del fracàs de la conquesta de Sardenya i la pèrdua 
econòmica del regne d'Aragó, Martí l’Humà havia de renunciar a part del patrimoni 
reial, i entre ells la parròquia de Santa Maria de Montmeló, que va haver de tornar a 
vendre a l'abadessa de Sant Pere de les Puel·les per 300 florins d'or. 

 
• 10 de juliol de 1421, es fa una visita pastoral; el rector era Jaume Roca. Es torna a 

anomenar com a únic altar el de Santa Maria. 
 

• 8 d'octubre de 1446, a mes de l’altar de Santa Maria, apareix el de Sant Antoni. El 
rector d'aquells moments era Pere Sans. 

 
• 17 de febrer de 1467 hi va haver la sublevació de Catalunya contra Joan II. El poble 

fou ocupat pels seus exèrcits, i el dia 21 d'octubre de 1471 un grup de setze 
resistents varen fortificar dins l'església. 

 
• 24 d'octubre de 1493 Ferran el CatòIic incorporà  definitivament la parròquia i el 

terme de Montmeló al patrimoni reial. 
 

• En visita de l'any 1498, amb el rector Joan Lirana, s'incorpora un altar nou: el de 
Santa Llúcia, a més dels de Santa Maria i el de Sant Antoni. Aquests tres altars es 
repeteixen en les visites que es fan durant l'estada de Joan Lirana a l’església. 

 
• 9 d'abril de 1593, el vicari general dóna llicència al rector de Santa Maria de 

Montmeló, Antoni Gorchs, per beneir una campana destinada a l'església. 
 

• En visita de l'any 1604 s’anomena l’altar de Santa Llúcia. Es diu que el de Sant 
Antoni es troba en bon estat i descriu l'altar major: de pedra, amb una ara i un 
retaule pintat amb una imatge de bultó, o exempta, de la Mare de Déu, vestida amb 
un mantell de brocat de color blau i una corona de plata per a ella i per al nen Jesús.   

 
En la mateixa visita, encara amb el rector Antoni Gorchs, apareix anomenada la casa 
de la rectoria. El visitador demana pintar la paret de les fonts baptismals amb 
l'escena de Sant joan Baptista batejant Sant Jesucrist en el riu Jordà. 

 
• En visita de l'any 1635, s'anomenen els altars major, de Sant Antoni i de Santa 

Llúcia. 
 
 
Segle XVIII, la gran reforma 
 
Durant el segle XVIII, els documents ens parlen d'un augment d'altars, cosa que ens fa 
suposar que en aquest moment es devia fer la reforma arquitectònica més important que 
pateix l’església. També cal pensar en les circumstàncies en que es duu a terrne 

aquesta reforma: Catalunya es començava a recuperar de la guerra de 1714 i entrava en 
una etapa molt pròspera, sobretot a nivell econòmic. Montmeló passava de tenir 112 
habitants l'any 1719 a 251 habitants l'any 1787. 
 
En menys de 10 anys, es passa de tenir 4 altars l’any 1727  a tenir-ne 7 al 1736. 
  
En la visita pastoral del 27 de març de 1727, essent rector Jaume Dulcet, apareix un nou 
altar: el de la Mare de Déu del Rosari. També hi havia l'altar major de Santa Maria i els 
de Sant Antoni i Santa Llúcia. Es fa esment de les confraries del Roser i de Santa Llúcia. 
 
En la visita del 25 d'abril de 1736 veiem com l'església s’ha ampliat. Era rector Ignasi 
Roig. Els altars que es van fer eren els següents: altar major de Santa Maria, Santa 
Maria del Rosari, J. Crucifix, Santa Llúcia, Sant Isidre, Sant Antoni Abat i Santa Maria del 
Bon Part. 
 
Aquesta reforma va consistir en tirar Ia paret nord de l'església romànica, agafant la seva 
llargada per fer l'amplada de la nova. Així, la façana sud va passar a ser la façana 
principal i en el mur nord de l'antiga església es va obrir un arc rebaixat que donava pas 
a la nau central de la nova església. 
 
Aquest nou edifici seguia unes línies que es pot situar a cavall entre el gust barroc tardà i 
el neoclàssic i que van cambiar totalment l'aspecte del temple. 
 
Durant el darrer període del segle XVII es va donar un canvi d’estil en l'arquitectura 
d'aquest moment fomentada pels bisbes Rafael Lasala, de Solsona, i Gabino Valladares, 
de Barcelona. L'adscripció neoclàssica d'aquests eclesiàstics fou determinant i el seu 
gust s'imposarà al d'una majoria. És evident que aquest canvi quedarà en totes les 
esglésies de les seves diòcesis, i la de Montmeló n’és un exemple. 
 
Amb aquests canvis van quedar tapats tots els vestigis romànics: les finestres del mur de 
migdia i l’absis, que va ser cegat a causa de la construcció del cor i de l'escala per on 
s’hi pujava. 
 
L'absis, doncs, va quedar d’aquesta manera tapiat durant uns tres-cents anys. En aquest 
temps va restar exposat a molts esdeveniments. Tot una sèrie de factors que van 
contribuir a l’oblit d'aquest vestigi tan important de l’època romànica. 
 
El cos superior del campanar es va ampliar sobreposant un nou cos al damunnt del 
xapitell de l'antic campanar. També es van tapar les finestres del campanar romànic 
sense deixar cap resta d'aquesta època al descobert. Segons alguns historiadors, 
l’ampliació del cos superior del campanar va ser com posar un caputxó a una 
estilogràfica, és a dir, es va mantenir totalment l’antic campanar però la part nova es va 
sobreposar. En aquest moment la porta romànica també va ser tapiada i es va aprofitar 
la seva obertura per deixar-hi una finestra gairebé quadrada (Fig.56). Es construeix una 
nova porta d'accés, de dimensions més grans i de forma rectangular. 
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(Fig.56) Vista interior façana Sud. Porta antiga cegada 

 
 
També en aquest moment es desmunta la volta de canó apuntat per fer el cor i la nova 
façana. Així com són tapiades les arcades interiors del mur de migdia, les altres són 
destruïdes quan s'enderroca la paret de tramuntana. 
 
El 26 de juny de 1758, el vicari general dóna llicència a Pau Torrents Lladós, rector de 
Montmeló, per beneir dues campanes destinades a l'església de Santa Maria de 
Montmeló. Probablement, aquestes noves campanes van ser fetes per raó de la 
construcció del nou campanar. (Fig.57) 
 
El 8 de maig de l'any 1781, en una visita pastoral, el bisbe Valladares es troba amb la 
construcció de l'altar del Roser i fa donació de 10 lliures. 
 

 
(Fig.57) Vista exterior del poble. Al fons es pot veure l’antiga rectoria i 

el campanar de l’església 
 
 
Segle XIX 
 
Durant la década compresa entre els anys 1860 i 1869, es realitzen les següents obres 
d'ampliació i restauració: 
 

• Any 1862, es construeix una nova sacristia darrere l'altar i es restauren la volta i les 
lloses del paviment.  
 

• Any 1863, es reparen els arcs de les capelles i la teulada. 
 

• Any 1864, s'enllueixen les parets i la volta, i a finals del mes de març es col·loca un 
rellotge públic amb campanes, per la qual cosa es va haver d'aixecar una espadanya 
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i perllongar la paret de la part posterior de l'església. Es en aquest any també que, 
en visita pastoral, es demanen una sèrie de modificacions: 

 
- “… que se retire el ara del altar de Ntra. Señora del Buen parto por haber 

desaparecido las reliquias y se sustituya por otra…” 
 

- “…que se renueve el cuadro de San Juan que corona la pila bautismal…” 
 

- “…percibimos que se pongan nuevos bancos en la iglesia…” 
 

- “…luego que puedan reunirse fondos suficientes se procurará la colocación de 
una verja de hierro que cierre el paso a la pila bautismal y la construcción de 
un nuevo retablo mayor bien sea de mampostería o de madera...” 

 
• Any 1865, es construeix l'altar major i s’obre una fornícula per posar-hi la imatge de 

la Puríssima Concepció de Maria, en el mur d'una de les capelles. 
 

• Any 1866, es fan dues fornícules a l'altar major per a posar-hi les imatges de Sant 
Oleguer i Sant Roc. 

 
• Any 1867, es reparen les sagrades fonts baptismals i es fan daurar l'altar major i el 

sagrari.  
 

• Durant l'exercici del mossèn Joan Oller i Morató (del 6 d'abril de 1869 al 10 de juny 
de 1883) es va restaurar l'exterior de l’església, que al gener de 1877 es va 
arrebossar i enlluir, descrit en el següent relat: 

  
“... y por último en 11 de Enero de 1877 procedióse al revocado y enIucido de la 
parte exterior de la iglesia, siendo de notar que durante los ocho días que se 
emplearon en estos últimos trabajos, dispensó la Divina Providencia un tiempo 
primaveral, cosa extraordinaria en el país, donde las heladas son casi diarias en 
dicha época del año,”  

 
En un recull trobat del 2 d'agost de 1892 es descriu l'església de la següent manera:  
 

“Nada ofrece de particular a los ojos del artista la iglesia actual consistente en una 
sencilla y reducida nave con bóveda de cañón. En la fachada existe aún en 
azulejos la cruz de la Orden benedictina, testimonio del dominio que, como hemos 
dicho, tuvo en la parroquia el Real Monasterio de Sant Pedro de las Puellas de 
Barcelona. A la derecha de la misma fachada levántase el campanario de base 
cuadrada, rematado por una pirámide cubierta de azulejos, en cuya cúspide hay el 
signo de nuesta redención”  

 
En aquest mateix recull es fa constància que aI costat de la porta de l’església es 
trobava el cementiri on s'havien construït en els darrers anys nínxols nous. (Fig.58) 
 

 
(Fig.58) Façana principal de l’església. Estat de la façana a 

finals del segle XIX 
 
Segle XX  
 

• Any 1913, es trasllada el cementiri als afores del poble, on actualment es troba, i 
passa a ser municipal. El nou cementiri no tenia capella, però si dipòsit, i estava regit 
per una Junta de Govern. 
 

• Any 1919, s'amplia l'església amb la capella del Santíssim on era la sagristia (que es 
trobava en estat ruïnós) i 2.000 pams que va cedir josep Castells: 

  
“En 1919 se construyó una capilla para el Santísimo que costó unas trece mil ptas. 
utilizando la sacristia ruinosa y 2.000 palmos que cedió en favor de la iglesia José 
Castells, cuyos documentos existen en la Curia o secretaria de Cámara deI 
Obispado...” (Fig.59) 
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(Fig.59) Capella del Santíssim. L’any de la seva inauguració 1919 
 

 
Visites pastorals 
 
Gran part de la informació obtinguda està recollida gràcies a les visites pastorals que 
s’han anat fent als llarg dels segles: 

 
• Any 1921, es respon a un qüestionari que aporta moltes dades sobre l’estat de 

l’església en aquell moment, és a dir, abans de la destrucció que es va dur a terme 
durant la Guerra Civil: (Fig.60) 

 
“Condiciones de la Fábrica. 
 
- La primitiva iglesia parece data del siglo X, se conoce que era muy pequeña, de 

estilo Románico, pero en diferentes épocas engrandecida; en 1864 fue 
construido el altar mayor y sacristía, que no tiene estilo alguno notable, 

-  El material del que fue construida la Iglesia, cal y piedra sin labrar, 
 
- Sus dimensiones son 30 metros junto con sacristía, de largo, por 10 de ancho 

contando el fondo de las capillas laterales, 
 

 
(Fig.60) Vista general de Montmeló. Primer quart del segle XX 

 
-  La Iglesia es de una sola nave; pero se acaba de construir una capilla para el 

Santísimo Sacramento, que forma otra nave de unos 18 rnetros de largo por 4 y 
1/2 ancho; hay una puerta principal, por donde se entra al cementerio que esta 
frente la fachada de la Iglesia, hace un año se abrió otra puerta por detrás de la 
sacristía para que puedan más fácilmente los feligreses cumplir, ya que para 
entrar por la puerta principal es muy lejos y de mal andar en tiempos de Iluvia, y 
por la noche, mientras que por esta puerta, la mayoría del pueblo lo tienen muy 
cerca, 
 

- El pavimento de la Iglesia es de ladrillos ordinarios, pero el fabricante, el Sr. 
Cucurny promete pagarlo de mosaico, 
 

- Esta iglesia es muy húmeda, y casi siempre parece mojada, pero se da 
providencia para que desaparezca, 
 

- La Iglesia tiene bóveda de cañón con tres arcos a la vuelta, 
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- La fachada está aún en buen estado y limpia, 
 

- En el vértice hay una cruz de madera vieja, 
 
- Hay campanario que por cierto no esta muy seguro, su forma, sencillo y 

demasiado estrecho, hay dos campanas regulares y una pequeña en buen 
estado, 
 

- Detrás de la sacristía hay un reloj público, está situado en la cumbre de la pared 
de la iglesia, se cuida de recomponerlo el Ayuntantiento, 
 

- La fábrica está bien conservada, pero si que tendría que cambiarse de lugar, 
porque allí hace daño a la bóveda de la sacristía: y por demás su ruido estorba a 
los fieles que hay en la iglesia, por ser muy ruidoso” 

 
El presbiteri estava separat de la resta de l'església per una barana de ferro amb 
cancells que no es podien tancar. 
 
Hi havia sis altars. L'altar major tenia una ara de pedra artificial i unes grades de 
marbre. Tenia una marededéu de fusta amb vestit. També hi havia, dins d'unes 
fornícules, les imatges de Sant Josep, Sant Sebastià, Sant Isidre i Sant Roc. 
 
L'altar del Santíssim tenia ara de marbre i les imatges de Jesús crucificat i la Mare 
de Déu dels Dolors. A la dreta es trobava l’altar del Sagrat cor de Jesús, amb una 
imatge gran de fusta, i l'altar del Roser, també amb imatge de fusta. A l'esquerra hi 
havia l'altar de la Purissima, amb imatge de fusta, i l’altar del Bon Part, amb imatge 
de fusta, i les imatges de Sant Antoni Abat i Santa Llúcia en nínxols. 

 
L'església posseia, prop de la porta principal, el baptisteri format per una pica de 
pedra amb tapa de fusta que es tancava amb clau, que va ser substituïda més tard 
per una de marbre. Aquesta part estava decorada per un quadre de Sant Joan 
batejant Crist. 
 
També prop de la porta hi havia dues piques d'aigua beneida, de marbre i de grans 
mides. 
 
Al costat de l’evangeli, junt l'altar major, hi havia una trona de fusta, i als peus de 
l'església, al damunt de la porta principal, hi havia el cor, al centre del qual es 
trobava un harmónium de tres teclats que, segons consta va ser restaurat el 20 de 
desembre de 1920. 
 
Hi havia 4 bancs vells en molt mal estat que van ser substituits per 16 de nous. A 
part d'aquests bancs hi havía 120 cadires noves que els fidels pagaven amb 
l'almoina per utilitzar-les. (Fig.61) 

 

Quant a la sagristia, era de grans dimensions. Tenia armaris, cómodes, rentamans i 
piscina (dipòsit per aprofitar l'aigua que provenia de les piques baptismals, de les 
purificacions de les mans…). 

 

 
(Fig.61) Vista interior de l’església. Nau central 

 
 
Tot i que es va construir un nou cementiri municipal, encara es mantenia l’antic 
cementiri parroquial davant la porta de l'església, però no s'hi enterrava ningú.  
 
Adossada a l'església es trobava la casa rectoral, molt deteriorada i gairebé en 
ruïnes. El seu estat era tan deplorable que al cap de tres anys es va construir una de 
nova. 
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• Any 1924, es comença la construcció d'una nova casa rectoral. En una de les 
respostes al qüestionari previ a la visita pastoral de 1930 diu: 

 
“La parroquia tiene una nueva y excelente Casa Rectoral, que fue bendecida e 
inaugurada el dia 13 de mayo de 1928. Existe un huerto rectoral, cuya superfície es 
de 765 metros cuadrados. Tanto la casa como el huerto rectoral estan inscritos en 
el registro de la propiedad de Granollers del Vallés, estimándose el valor de esta 
Finca en siete mil pesetas.»  
 
Aquesta nova rectoria va ser construïda pel mestre d'obres Miquel Molins, que, uns 
anys més tard va construir també l'Ajuntament. Els plànols de la rectoria van ser fets 
per Ramon Casanelles, técnic de la Cucurny. 

 
 
La Guerra Civil i les seves conseqüències 

 
“Un capvespre del mes de juliol de 1936, poc després d'esclatar la guerra, va 
arribar una camioneta plena de milicians armats amb el propòsít de cremar 
l'església de la nostra població. A punta de pistola, els milicians obligaren a tothom 
que hi havia per allà a entrar a l'església per treure coses: bancs, cadires, mobles, 
llibres, sants, creus, confessionaris, ornaments sagrats, vestits, altars, objectes de 
culte…  

 
…Tot, fins l’harmònium va ser tirat daltabaix del cor. Hi va haver profanació i també 
es van produir escenes d'escarni. Varen fer una gran pila un tros mes enllà, davant 
l'església, i hi varen calar foc; on s'hi continuaven tirant objectes. La gran foguera i 
les escenes viscudes tenien la gent, especialment dones i infants, espaordida. Les 
campanes també varen ser despenjades, i durant força dies se sentia picar dins 
l'església per tal d'esborrar tots els signes religiosos. La rectoria també va ser 
saquejada i es varen cremar molts dels objectes que hi havia a dins. La varen 
convertir en seu del Comitè revolucionari i es va pintar a la part alta de la façana 
una bandera roja i negra."  

 
El temple va ser destinat a sindicat agrícola i més tard a alberg de refugiats. Del 
moment en què es va fer servir com a Sindicat encara es conserva, actualment dins 
la sagristia, el moble que s'utilitzava com a taulell per vendre. Malgrat tots aquests 
fets, l'edifici no va patir gaires danys arquitectònicament parlant. (Fig.62) 
 

• Juliol de 1939, es van començar les obres de reconstrucció del temple, a càrrec de 
l'arquitecte Josep Boada i Barba. Es construeix la capella de la Mare de Déu dels 
Dolors.  
 
S'aprofita per engrandir el presbiteri de l'església, ampliació que s'aconsegueix 
enderrocant el mur nord i transformant la sagristia, que era de grans dimensions, en 
una de més petita i en part del nou altar major.  
 

El 12 d'agost de 1940, van ser beneïdes les tres campanes que es van posar noves.  
 

 
(Fig.62) Vista general de Montmeló. Primer quart del segle XX 

 
En el mur que uneix el presbiteri amb la nau es construeixen dues pilastres, sense 
cap tipus de decoració en la part del capitell. També es cobreix aquest nou espai 
amb la continuació de la volta de canó amb el seu arc faixó corresponent, tal i com 
es resol en els trams cle la resta de l'església.  
 
S’obre també un arc en el mur que separava la capella del Santíssim de la resta del 
temple, d'aquesta manera, queden els dos espais intercomunicats, tal i com veiem 
actualment. A continuació es fa una relació del cost de la reparació del temple, que 
va pujar un total de 248.434 de les antigues pessetes: (Fig.63) 
 
- Part constructiva: 118.000 pessetes 

 
- Tres altars: 55.000 pessetes 

 
- Vuit imatges de culte: 31.390 pessetes 

 
- Tres campanes: 5.644 pessetes 

 
- Ornaments sagrats: 7.500 pessetes 

 
- Vasos sagrats: 5.900 pessetes 

 
- Altres objectes pel culte: 25.000 pessetes 
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(Fig.63) Vista interior de l’església. Restauració feta 

després de la guerra civil (1936-1939) 
 
En la restauració de la façana es van deixar les finestres romàniques com a 
fornícules. 

 
També s’ha trobat en una llibreta de l'Arxiu Parroquial una relació on consten les 
col·lectes, les subscripcions i els donatius rebuts i les despeses per a la 
reconstrucció de l'església durant els anys 1939 i 1941. La relació de despeses la 
trobem a partir d'una llista on consta la gent que hi va treballar. 
 

• Any 1943, van ser restaurats el presbiteri i l'altar major, amb un cost de 18.004,42 
pessetes. 
 

• Anys 1946 - 1948, durant aquesta etapa es van fer també una sèrie de petites 
reformes amb unes despeses totals de 23.355,60 pessetes i la instal·lació del 
parallamps amb un cost de 4.569,90 pessetes. 
 
Va ser l'any 1946 quan es va acabar la reconstrucció i l'ampliació de la nova 
sagristia, inaugurant-se la capella i l'altar del Sagrat Cor de Jesús. 
 
Aquest mateix any, es va descobrir al pati de la casa veïna l'absis romànic de l'antiga 
església. Ha sigut doncs el punt de partida en la tramitació de la seva recuperació. 

Tot i així fins l'any 1965, les pintures encara eren visibles a través d'una petita 
finestra. 
  

• Any 1950, es col·loca la barana del presbiteri, amb un cost de 10.000 pessetes. 
 

• Any 1954, es fa la rosassa de la façana, que va costar 3.400 pessetes. 
 

• Any 1964, amb el rector mossèn Mateu Santacana Capella, es donen fets molt 
importants per al posterior funcionament de la comunitat del poble: 
 
- Es construeix el Centre Parroquial al costat de l'església i la rectoria, inaugurat el 

dia 15 d’agost. 
 

- S'inicien les activitats al Centre amb cinerna els diumenges i també s'hi aniran 
fent altres activitats com teatre, conferències, cursets, festivals escolars. 
 

- Es comença la construcció de l'Escola Parroquial Nacional Santa Maria, que es 
posarà en funcionament el curs 1964-1965, de la qual vaig formar part com a 
alumne durant la dècada dels anys 80 (Fig.64). Aquesta escola es construeix a 
causa de les deficients condicions en qué es trobava, en aquest moment, 
l'escola pública i la prohibició del català. 

 

 
(Fig.64) Etapa escolar en l’escola parroquial Santa Maria 

(dècada dels anys 80) 
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 Les restauracions dels anys 1965 i 1985  
 

• Setembre de 1965, mossèn Mateu va sol·licitar ajuda a la Diputació de Barcelona 
per dignificar les restes romàniques de l'església. 
 

• 14 de març de 1966, van començar les obres de restauració, encara avui dia 
inacabades. Aquestes obres, que van posar Ies pintures romàniques al descobert, 
es van dur des del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la 
Diputació de Barcelona. Cal dir que en aquests moments la política de pressupostos 
de la Diputació cle Barcelona era molt reduïda i tan sols es donaven diners per fer 
obres d'urgència en casos molt específics, com va ser el de l’església estudi 
d’aquest projecte. (Fig.65) 
 

 
(Fig.65) Obres de restauració de la façana 

Les obres van consistir a conservar i consolidar les pintures romàniques, ja que la 
seva superfície pintada estava molt malmesa, i a desmuntar el cor dels segles XVII-
XVIII, ja que tapava part d’aquestes pintures. 
 
A causa d'aquests treballs de reparació per al salvament de les pintures, es fa 
necessari i urgent realitzar altres obres, com ara la consolidació dels arcs i murs 
confrontants de l'absis que ja perillaven quan es va treure el cor. També es va treure 
l'arrebossat i es deixa la pedra vista. 
 

• Any 1967, es va repicar tot l'arrebossat de la façana principal i del campanar, seguint 
els criteris propis de l'época, on totes les esglésies havien de ser de pedra vista. 
 
Durant aquests treballs es van deixar al descobert les dues finestres de doble 
esqueixada en el mur de l'actual façana principal.  
 
Pel que fa al campanar, es va consolidar el parament i es van descobrir les finestres 
del campanar romànic. 
 
L'església patia unes fortes humitats a l'interior, sobretot a la part baixa dels murs, 
que es van disimular mitjançant la col·locació d’un sòcol de fusta a tot el perímetre 
inferior. 
 

• Anys 1968-1969, d'acord amb la normativa, mossèn Mateu va canviar el sentit a 
l'altar major per celebrar la litúrgia de cara al poble i no d'esquena, corn s'anava fent 
fins aleshores. 
 
La totalitat de les obres però, no va arribar mai a la seva fi i van quedar inacabades. 
Aquest fet va provocar diverses reclamacions des de la parròquia, per la qual cosa 
es van sol·licitar noves ajudes que mai no van arribar. 
 

• Any 1985, amb el mossén Ferran Bueno i Ferrer com a rector, el Servei de 
Restauració de la Generalitat de Catalunya va netejar i consolidar les pintures 
romàniques. En canvi, després de 9 anys de fer sol·licituds, no es va aconseguir que 
es donés cap solució arquitectónica al lamentable estat de l’església. 
 
És també durant el seu rectorat quan es fan les obres bàsiques per poder accedir 
d'alguna manera al campanar, tal com es troba actualment. 
 
 

L’església actual  
 
Fent un recull de tota la informació explicada fins a aquest moment, podem dir que 
l'actual església de Santa Maria de Montmeló està orientada al nord i és resultat de 
les diferents transformacions que ha sofert al llarg dels segles. 
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Al nord limita pel carrer de Santiago Rusiñol; al sud, per la plaça de l'església; a l’est, 
per dues propietats privades i a l'oest, per l'Escola Parroquial, el Centre Parroquial i 
la Rectoria. 
 
Está formada per una nau central amb tres capelles laterals a cada costat, 
intercomunicades entre elles. 
 
Les capelles estan disposades de la següent manera: 
 
- Tres al mur de ponent 

 
- Tres al mur de llevant 

 
- La capçalera formada pel presbiteri on es troba l’altar major, la sagristia i part de 

la capella del Santíssim, a tramuntana. 
 
El presbiteri està per sobre de la nau per mitjà de dos graons. El paviment és com el 
de la resta de l'església, amb tessel·lat de mosaic blanc amb una greca emmarcada 
per dues franges de color negre en tot el seu perímetre. Aquest paviment va ser 
donació de la desapareguda empresa Cucurny. 
 
Als peus de la nau, situada transversalment respecte al temple actual, hi ha 
l'església romànica, on es conserva l'absis semicircular. En el mur de migdia, a la 
part interior, es troben restes d'arcs apuntats pertanyents a la volta del segle XIII, 
moltes espitlleres i, a la part superior, una rosassa amb vitralls de colors, sense 
conservar. 
 
La nau està coberta amb una volta de canó amb dos arcs faixons que sobresurten 
de l’intradós i descansen en sengles pilastres decorades amb capitells compostos. 
Aquests arcs divideixen la nau en tres trams. 
 
La teulada és a dues vessants i de teules àrabs, on es poden veure reflectides les 
diferents ampliacions que ha sofert. (Fig.66) 
 
Al sud-oest es troba la torre-campanar, de planta quadrada amb dos cossos: un 
primer cos amb el campanar construït en època romànica amb dues finestres 
visibles, d'arc de mig punt, situades als murs de migdia i ponent; i un segon cos, que 
pertany a l’ampliació posterior, amb dues finestres d'arc de mig punt a les cares sud i 
nord (cal assenyalar que una de les finestres de tramuntana va estar transformada 
per poder accedir a l'interior del campanar), una finestra a la cara oest, i una última a 
la cara est actualment tapiada. A l'interior hi ha tres campanes. L’accés al campanar 
és difícil, ja que s'ha de fer des de la. La torre està rematada per un xapitell 
piramidal. 
 
 
 

 
(Fig.66) Coberta i campanar 

 
A la part nord del temple hi ha la sagristia, de dimensions reduïdes, comunicada amb 
l'interior de l'església per una porta que hi ha darrere l'altar major i una altra porta 
que dóna a la capella del Santíssím. Té també una porta que permet sortir a 
l'exterior per mitjà de l'edifici de l'Escola Parroquial i sis finestres que donen al carrer. 
 
La façana principal esta situada al mur meridional, i és el resultat de la reforma feta 
entre els anys 1965-1970. En ella s'hi troba una de les portes d'accés al temple 
(Fig.67), de fusta i delimitada per un arc adovellat de mig punt. Al damunt hi ha una 
cornisa que divideix la façana en dues parts. Sobre aquesta cornisa es van afegir set 
arquets cecs purament decoratius. 
 
Per sobre d'aquests arcs, i centrada respecte la façana, hi ha una finestra de mig 
punt que deixa veure els vitralls de la rosassa que hi havia a la façana anterior. La 
cornisa, els arcs, la finestra superior i la porta principal són de pedra molt ben tallada 
de color vermellós. 
 
Flanquejant la porta d'accés es veuen dues petites finestres d'arc de mig punt i doble 
esqueixada que pertanyien al temple romànic. L'actual façana va quedar inacabada, 
tal i com s'aprecia en la manca de solució de l'acabament superior. L'acabament que 
es tenia projectat seguia la tipologia dels arcs llombardes, tal i com es va fer a l'altra 
part de la façana. (Fig.68) 
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(Fig.67) Porta principal d’accés a l’església 

 

 
(Fig.68) Façana sud. Accés principal a l’església 

La façana oriental de l’edifici té com a element ressaltat la forma exterior de l'absis 
romànic amb la finestra de mig punt. És difícil distingir-hi la resta de façana, ja que 
s'hi adossen les edificacions veïnes. El que si que es pot veure en aquest mur són 
força espitIleres. 
 
La façana de ponent té quatre obertures, tres de les quals corresponen als vitralls de 
les capelles laterals i a una porta que dóna accés a l'interior de l'església, just sota 
del campanar. 
 
No hi ha cap altre element a destacar en aquesta façana, tret de dos contraforts. 
 
La façana de tramuntana no es visible, ja que queda tapada per les edificacions 
adossades. El que es pot veure són les finestres de la sagristia que donen al carrer. 
 
Els murs interiors de l'església estan emblanquinats. A la part inferior hi ha un sòcol 
de pedra, seguit d’un revestiment de fusta, en tot el seu perímetre. A la part superior 
hi ha una cornisa de motllures continua que també segueix tots els murs de l’edifici. 
  
 

Les capelles laterals 
 
Hi han un total de sis capelles, disposades tres d’elles en el mur de llevant i les tres 
restants en el mur de ponent, quatre d’elles tenen vitralls que es van fer l'any 1977: 
 

• Capella del Sant Crist, situada entre el tram romànic i els confessionaris al mur de 
llevant, té una imatge del Sant Crist de fusta. Al costat de la imatge hi ha un vitrall de 
colors amb el símbol de la creu. (Fig.69) 
 

• Confessionari, espai que segueix a la capella del Sant Crist, també al mur de llevant, 
ocupat per dos confessionaris de fusta. 
 

• Capella del Santíssim, seguint aquest mateix mur i tocant al presbiteri, amb un 
retaule de ceràmica, decorat amb els motius eucarístics de les espigues i els raïms. 
(Fig.70) 

  
• Baptisteri, ara ja en el mur de ponent i tocant el presbiteri, on trobem la pica 

baptismal de marbre amb peu de ciment, amb incisions fent al·lusions al baptisme i 
al poble de Montmeló, així com un petit orgue. Sobre un pedestal tenim també una 
imatge de fusta tallada, daurada i policromada de Jesurist. Aquesta capella té un 
vitrall a la part central que representa la Sagrada Família. (Fig.71) 

 
• Capella de Sant Josep i Sant Antoni, seguint el mur de ponent, decorada amb dos 

pedestals on hi ha les imatges de Sant Josep i Sant Antoni, també de fusta tallada, 
daurades i policromades. El vitrall policromat que dóna llum a aquesta zona 
representa la vida i el poble amb els emigrants rebuts a Montmeló. (Fig.72) 
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• Capella de la Verge de Montserrat,  tercera i última d’aquest lateral, amb un altar de 
pedra sostingut per dues columnes amb capitells decorats amb temes vegetals. 
Perpendicular a l'ara de l'altar hi ha un fragment decorat amb els símbols dels quatre 
evangelistes. Sobre un pedestal hi ha la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. 
Aquesta imatge procedeix de la capella del Mas Moreneta (Can Cabanyes), avui dins 
el recinte del Circuit de Velocitat de Catalunya. Mossèn Mateu va aconseguir que la 
senyora de la finca, la vídua de Gambús, donés a la parróquia. El vitrall d’aquesta 
capella fa referència a l'esmentada Verge. (Fig.73) 
 

L'altar major té com a única decoració una imatge, l'Assumpció de la Verge damunt un 
núvol amb tres àngels. Aquesta imatge està flanquejada per dues làmpares que fan joc 
amb la central que es troba damunt l'altar. (Fig.74) 
 
 

 
(Fig.69) Capella Sant Crist 

 
 

 
(Fig.70) Capella del Santíssim 
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(Fig.71) Baptisteri 

 

 
(Fig.72) Capella de Sant Josep i  Sant Antoni 

 
(Fig.73) Capella de la Verge de Montserrat 

 

 
(Fig.74) Altar Major
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7. CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Una vegada plantejada la proposta, l’objectiu principal va ser l’aixecament arquitectònic del 
conjunt format per l’Església i la Rectoria de Montmeló, així com un estudi de la seva història 
i cultura, però durant el seu desenvolupament m’he adonat que hi ha molt més que un 
projecte final de carrera, he tornat als inicis de la meva formació. 
 
Tot això es degut a que l’escola on vaig iniciar els meus estudis estava molt arrelada a 
l’església, de fet formava part del conjunt arquitectònic que es presenta en aquest projecte. 
 
Mai hagués pensat que l’escola parroquial Santa Maria, origen de la base de la meva 
educació, tancaria aquest cicle formatiu. 
 
La realització d’aquest projecte m’ha permés ampliar personalment els coneixements sobre 
la història de Montmeló, de la seva gent i dels canvis que s’han produit al llarg de més de X 
segles de vida. 
 
La recerca d’informació històrica del conjunt ha fet que a mesura que s’anava recopilant la 
documentació, fos cada vegada més interessant poder fer la seva reconstrucció gràfica. 
 
Per la pressa de dades i l’aixecament gràfic s’hi ha dedicat més temps del que inicialment 
tenia previst, fent front a diferents obstacles que han donat lloc a moments no tan fàcils, que 
combinats amb motius més personals van donar lloc a aturades temporals del treball. Durant 
aquest temps però, també s’han viscut divertides anécdotes que queden reflectides en el 
dietari de seguiment de l’execució del projecte. 
 
Amb la feina realitzada i les col·laboracions obtingudes es pot afirmar que el resultat final és 
personalment del tot satisfactori. És per això que estic molt orgullós pel fet d’aportar el meu 
granet de sorra i donar a conéixer part de l’arquitectura local del meu poble. 
 
Finalment i tractant-se d’un edifici que s’ha construït per fases al llarg del temps, és evident 
que les feines de conservació han de ser constants i, qui sap, si algun dia la labor realitzada 
serà una eina útil per millorar les condicions de l’església. 
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