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Portada: Detalls emblemàtics
de cada una de les Catedrals de
Catalunya.
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De manera excepcional, aquest número de la revista Taüll i el número anterior han
estat dedicats al projecte “Catalonia Sacra”. Aquest projecte, nascut com aquesta
revista en el si del SICPAS (Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art
Sagrat), fou públicament presentat el passat 19 de juliol a la basílica de Santa Maria
del Mar, en un lluït acte presidit pels nostres bisbes.

Dipòsit Legal: Gi-542.2002
Els editors de Taüll (SICPAS) fan constar
que aquesta revista té una finalitat
eminentment docent, de recerca i
divulgació científica del patrimoni artístic
dels bisbats catalans. Vol ser també
un instrument d’ajuda a la formació
i l’enriquiment cultural de Catalunya.
Tots els continguts, citacions i imatges
reproduïdes en els seus estudis s’acullen
a l’article 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual, segons el qual “Es lícita
la inclusión en una obra propia de
fragmentos de otras ajenas de naturaleza
escrita, sonora o audiovisual, así como la
de obras aisladas de carácter plástico o
fotográfico figurativo. Tal utilización sólo
podrá realizarse con fines docentes o de
investigación e indicando la fuente y el
nombre del autor de la obra utilizada.”

La naturalesa del projecte, els seus impulsors i els seus objectius justifiquen de sobres
dedicar-li les pàgines d’aquest número de Taüll i de l’anterior. A banda d’una presentació general del projecte, s’ha considerat oportú de publicar i explicar una ruta per cada
bisbat, d’entre les diferents rutes que cada Delegació del Patrimoni Cultural ha proposat per a recórrer i conèixer el seu bisbat en el marc de Catalonia Sacra.
Encapçala aquest número de Taüll el discurs pronunciat per l’arquebisbe de Tarragona, com a cloenda de l’acte de presentació de Catalonia Sacra a Santa Maria del
Mar. Ens ha semblat bo de publicar-hi, també, un resum de la magnífica panoràmica
entorn de l’art i la història de l’Església a Catalunya al llarg dels segles, exposada per
l’arquitecte Jordi Bonet durant aquest mateix acte; és un bon teló de fons per a situarhi el patrimoni cultural que tenim el goig de viure i de cuidar.
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Editorial

Eminentíssim Sr. Lluís Martínez Sistach, cardenal-arquebisbe de Barcelona
Excm. Sr. Francesc Pardo, bisbe de Girona i responsable de la Conferència Episcopal Tarraconense per al Patrimoni Cultural
Excms. Srs. Bisbes
Digníssimes autoritats.
Senyores i Senyors

L

’Església des dels seus inicis, ha mostrat un gran interès pel seu patrimoni cultural, i l’ha utilitzat com a eina idònia per a
transmetre el seu missatge evangelitzador. El projecte de CATALONIA SACRA, que avui es presenta oficialment i a la que
desitgem abundosos èxits, pretén donar raó de la naturalesa del patrimoni cultural de l’Església i endinsar-nos en allò de
més bell que artísticament hi ha al nostre país, les arrels del qual són genuïnament cristianes, però que es veu sacsejat pel
secularisme, el laïcisme, el materialisme, el tecnicisme i allunyat massivament de l’Evangeli. Per aquest motiu, i amb encert,
el document Arrels cristianes de Catalunya, signat pels bisbes de la Tarraconense el 27 de desembre del 1985, ja deia que
“[...] El naixement, la història i la cultura de Catalunya són intensament amarats de cristianisme [...] No hauríem d’oblidar que
“[...] les nostres arrels greco-romanes i cristianes, europees i mediterrànies son la saba que vivifica el nostre esperit col·lectiu”.

Per això, no dubtem que el projecte de CATALONIA SACRA assolirà aquest repte de maridar història, tradició i art, tot esdevenint paulatinament un instrument idoni i peculiar que pugui ajudar a descobrir i vivenciar, mitjançant les visites a les catedrals i
les rutes diocesanes o globals, la petjada de Déu com a realitat última i Bellesa suprema. Això només serà possible mitjançant
la implicació directa dels capítols catedralicis i de les respectives delegacions diocesanes de patrimoni i art sacre que s’han de
sentir, en la mesura del possible, corresponsables del projecte de CATALONIA SACRA en la pròpia diòcesi.		
Desitgem que aquesta iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya es dugui a terme tot respectant els ritmes de les diferents
realitats de l’Església i de la nostra societat, mitjançant una dinàmica de progressiu apropament i assimilació de l’Evangeli de
Jesús per part dels no creients i allunyats de la fe, a qui el patrimoni que els ofereixi CATALONIA SACRA hauria de constituir
un punt de partença ideal per enriquir de cultura cristiana bàsica als esmentats col·lectius. Així ho està fent el Pontifici Consell
de la Cultura, a instàncies del Papa Benet XVI, a través de dues iniciatives: la Metròpolis, adreçada als cristians allunyats de la
vida sacramental, i l’Atri dels Gentils, dirigit als qui no se senten dins la comunitat eclesial però que, en canvi, no són indiferents a la pregunta sobre Déu i, eventualment, al missatge de Jesús. El projecte de CATALONIA SACRA hauria d’ajudar també
a les noves generacions, als oberts a la Transcendència, als que s’inicien o ja són adults en la fe, i a tots aquells que admiren
o visiten el nostre patrimoni artístic, o els nostres indrets naturals perquè, amb pau i serenor, es puguin qüestionar sobre la
finalitat última de la vida humana.
Com a cloenda de la meva intervenció permeteu-me fer una crida a tothom a sumar-se al foment i a la vivència del patrimoni
cultural de l’Església; cadascú des de la seva realitat personal, tot desitjant que el Senyor Jesús, la Verge Maria, i la constel·lació
de profetes, apòstols i sants que esdevingueren, per la seva vida exemplar, font d’inspiració per als artistes de tots els temps,
ajudin als artistes d’avui a expressar amb el seu geni la resplendor de la Bellesa divina ennoblint-nos, a tots plegats, amb el
missatge d’esperança, delectació i goig de les seves creacions. Que els itineraris d’art, proposats per CATALONIA SACRA,
esdevinguin, en definitiva, veritables rutes de la Via Pulchritudinis.
Gràcies a tots els qui heu preparat i participat en aquest acte de presentació de CATALONIA SACRA!
REVDM. MONS. JAUME PUJOL BALCELLS
arquebisbe de tarragona
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APORTACIÓ GENERAL

L’art i l’Església catalana
al llarg de la història
Jordi Bonet i Armengol, Dr. Arquitecte
Discurs de presentació de CATALONIA SACRA
Basílica de Santa Maria del Mar 19/VII/2012

F

a uns vint-i-cinc anys que es celebrà el mil·lenari de
Catalunya amb l’exposició Mil·lenium, que mostrava amb
la majoritària presència de peces procedents de l’Església,
com la Fe cristiana és present amb íntima vinculació en la
identitat i espiritualitat de Catalunya.
Sens dubte, la seva geografia i situació de lloc de pas de
comunicació a través dels Pirineus, en l’extrem del Mediterrani
nord-occidental, facilitaren l’arribada de la civilització grega al
costat de les diverses tribus Ibèriques, a la qual s’imposà la
conquesta romana a partir dels Escipions amb la capitalitat de
Tarraco més de 200 anys aC. i el cristianisme amb la possible
evangelització iniciada per Sant Pau i després els sants Feliu
i Cugat.
Les restes arqueològiques ho testimonien malgrat ser escasses,
però que es mostren a Barcelona amb el Baptisteri paleocristià
i a Tarraco amb la necròpolis. El mateix Sant màrtir, el bisbe
Fructuós, amb els seus diaques fou martiritzat a l’amfiteatre
(declarat Patrimoni Mundial UNESCO).
Les invasions deis bàrbars i de l’Islam que escombrà
l’època visigòtica fins a la reconquesta carolíngia amb
la Marca Hispànica i de Barcelona l’any 801, possibilità
la consolidació dels bisbats catalans, a la que ben aviat
s’afegiren els monjos benedictins que a partir dels segles
IX i X i amb la figura del bisbe Oliba aniria aportant una
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florida de les belles arts per tot el territori en els monestirs
de Cuixà, Ripoll, Sant Pere de Rodes, Serrabona i els bisbats
d’Urgell, Girona, Vic, Egara amb Barcelona esdevinguda
políticament fonamental. És important el pas de Gerbert,
monjo a Cuixà elegit Sant Pare Silvestre II, ben relacionat
amb el comte de Barcelona Borrell II, així com la de Pere de
sobrenom el Catòlic, feudatari de Roma i la tasca cultural
dels Escriptoris benedictins.
La reconquesta de Tarragona amb Sant Oleguer i més endavant
de Lleida i Tortosa per Ramon Berenguer IV i l’impuls als
segles XII i XIII del Císter, acompanyat de l’expansió a Balears
i Valencia per Jaume el Conqueridor, amb la introducció de
les Ordes Mendicants, al costat de les figures de Ramon Llull
i Raimon de Penyafort, malgrat els problemes provocats per
la creuada dels albigesos i la influència a Roma per part de
França per dominar el Mediterrani.
Ha subsistit i en bona part es mostra en el MNAC, la més
important col·lecció de pintura mural procedent de les Valls
Pirinenques i concretament el reconeixement de la Vall
de Bohí declarada Patrimoni per la UNESCO. La catedral
d’Urgell i moltíssimes construccions romàniques sembren el
territori, com expressió de l’arrelament de la fe que impregnà
generacions i ha deixat centenars de monuments que
testimonien amb les Homilies d’Organyà el primer document
conegut escrit de la Llengua Catalana.
La Fe cristiana es mantingué enfront del domini i la influència
cultural i política del Califat de Còrdova, amb el contrapès
feudal d’Occitània, la reconquesta castellana-lIeonesa de
Toledo i l’aturada definitiva el 1212 a les Navas de Tolosa de
l’ofensiva africana dels almohades, per la decisiva participació
catalana.
Els segles XIV i XV l’art cristià a catedrals, monestirs i
col·legiates agafà una importància cabdal en tota l’amplitud
de les arts decoratives, des de l’orfebreria, als brodats, la
música etc.. assolint un reconeixement que poques nacions

han assolit al món, malgrat els contratemps derivats de la
pesta negra, el canvi de dinastia i la descoberta d’Amèrica.
A destacar, els arquitectes Berenguer de Montagut a Santa
Maria del Mar i a la Seu de Manresa, Guillem de Sagrera a
Mallorca, a Perpinyà i Girona, en l’escultura Pere Joan i Damià
Forment i en la pintura Martorell, Dalmau i Huguet.
És important subratllar l’exemple santificador de grans
personatges de la reialesa, Sant Ferran rei de Castella i Lleó i
la catalana Santa Isabel de Portugal. També l’impuls monàstic
de les reines Violant i Elisenda, deis dos cenobis de Vallbona
i Pedralbes que encara existeixen i el pas exemplar de santes
dones com Maria de Cervelló al costat de Pere Nolasc,
fundador a Barcelona dels Mercedaris.
A destacar la participació popular a la construcció de les
esglésies gòtiques: Santa Maria del Mar, El Pi, el claustre i
campanar de la Seu Vella de Lleida, la nau gòtica gironina,
Montserrat i les noves catedrals de Perpinyà, Barcelona,
Tortosa, Mallorca i Valencia amb un gòtic adaptat al
Mediterrani que s’aixecaren entre els segles XIV i XV, amb
una tecnologia que s’allargaria per tots els dominis de mà
de l’empenta comercial que féu florir el Consolat de Mar, i
s’allargaria fins a Atenes on el rei Cerimoniós ordenà protegir
“la pus bella joia de la Corona” el Partenó esdevingut Santa
Maria de Setines (Atenes). Les fundacions de l’Edat Moderna
amb els jesuïtes, l’evangelització d’Amèrica llatina amb Sant
Pere Claver, apòstol dels negres, donarien l’exemple al costat
de petits personatges com Sant Josep Oriol o la preocupació
educativa per noies que impulsà el Consell de Cent barceloní
amb la fundació de l’Ensenyança i l’evangelització des del
Perú a Califòrnia.
Tota aquesta activitat queda reflectida en les construccions
que són avui part fonamental d’un patrimoni de l’Església
amb variants que s’adapten a cada poble i a cada diòcesi.
A cada època han sorgit persones i obres col·lectives per
despertar vocacions individuals i populars amb fundacions
nombrosíssimes, sobretot a partir de voler donar solució als
problemes de la canviant societat a escala interior i també
amb voluntat d’aportar camins nous a nivell més gran.
La Guerra de Successió perduda portà a l’exili nobles,
eclesiàstics i la repressió cultural s’imposà amb l’absolutisme
de Lluís XIV.
El segle XIX s’obria amb visió de com millorar la societat
amb doctrines que pensaven poder prescindir del missatge
cristià. En l’espai d’un segle en sofriran les conseqüències
bona part del patrimoni arquitectònic, la guerra del francès i
destrucció de Montserrat, la desamortització de Mendizábal
del 1835 i la destrucció de Poblet, de Ripoll, d’Scala Dei...

El Romanticisme i la Renaixença s’acompanyà d’un esplet de
sants i santes fundadors per tot el territori amb la llengua
que ens retornà Verdaguer. De Sant Antoni Maria Claret a
noves congregacions que s’arrelen i s’expandeixen enllà. Els
bisbes a finals del segle XIX, obren els Museus Diocesans o
Episcopals que salvaren retaules i peces artístiques de tota
mena i el bisbe de Vic, Josep Morgades, restaurà Ripoll i amb
el Modernisme es fundà el Cercle Artístic de Sant Lluc que
aplegà grans artistes cristians amb el Dr. Torres i Bages de
consiliari.
I el patrimoni es va continuant i enriquint amb noves
aportacions dels artistes contemporanis que han ofert sovint
el missatge evangèlic a través de l’art: músics, escultors,
pintors, artistes, arquitectes ...
De Pau Casals i Lluís Millet a Frederic Mompou; de Damià
Campeny i Josep Llimona a Rebull i Subirachs; de J. M. Sert
i Joan Llimona a Dalí; de Josep Mas i Joan Martorell a Puig i
Cadafalch, Sagnier i Folguera.
Gaudí és el màxim exponent d’aquesta riquesa i varietat del
Patrimoni Cultural de l’Església Catalana expressat social i
espiritualment al Temple Expiatori de la Sagrada Família, en la
seva “Nova Arquitectura” que ha de ser viva, és a dir dotada
com la vida, de color i moviment i síntesi de l’estructura i de la
forma. Ja de jovenet pensà en la restauració de Poblet i visqué
el 1909 la Setmana Tràgica i poc podia pensar que, el 1936 la
Guerra Civil i la revolució immediata provocaria la destrucció
del seu estudi i de bona part del nostre Patrimoni, en la llarga
dictadura que seguí. Per sort, el Concili Vaticà II obriria camí
per un canvi, tot evitant la violència.
En resum, dels gairebé cinc cents béns culturals d’interès
nacional a Catalunya, la meitat del Patrimoni Arquitectònic
són de l’Església i en la vintena dels fins ara declarats
per la UNESCO patrimoni Mundial, es manté la mateixa
proporció.
El patrimoni ofereix un diàleg entre cultura i fe; amb la
iniciativa de Catalunya Sacra en el que per mitja de diverses
activitats amb persones preparades en visites i rutes obrirà,
amb l’ús de tecnologies noves i amb esforç i dedicació, nous
fruits en la historia de l’església de Catalunya.
En el futur, amb la creu coronant el Temple i la façana de
la Gloria, Gaudí transmetrà a partir del Pare Nostre, les
Benaurances i les Obres de Misericòrdia, fruit de la seva
observació de la Natura, creació de Déu Pare, que ens crida a
la fraternitat universal amb un clam a favor de la Pau. Tal com
Gaudí afirmava: “La Glòria és la llum, la llum dóna la joia i la
joia és l’alegria de l’esperit (Bg.CGB.18)”.
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El romànic barcelonès

Església de Sant Pere de les Puel·les
L’edifici, part d’un antic monestir benedictí, data la seva
fundació al s. X. L’aparença actual però engloba tot un seguit
de destruccions i restauracions que donen exemple de la
història del monument.
L’antic monestir de Sant Pere de les Puel·les fou part de un
monestir benedictí fundat sota la promoció dels comtes
Sunyer i Riquelda de Barcelona, i possiblement construit sobre
una capella del s. IX dedicada a Sant Sadurní. La carta de
consagració data l’edifici entorn del 945. El complex va ser
segurament atacat per les ràtzies d’Almansor al 985, que devia
propiciar la remodelació de part dels edificis. Hi ha noticies de
la presència del claustre romànic ja des de 1143, del que avui
en conservem alguns testimonis. Al s. XIV, en plena època
d’esplendor, s’erigeix un segon claustre, ara d’estil gòtic,
possiblement sota la promoció de Jaume II entorn el 1330.
Comença al s. XV l’època de decadència. Durant els segles
XVII i XVIII pateix les primers destruccions, que culminen amb
les desamortitzacions del s. XIX. De fet al 1873 el monestir
és enderrocat i l’església, únic element que es conservà, és
transformada en parròquia. Aquesta fou cremada al 1909
durant la Setmana Tràgica. Hi ha una primera restauració
al 1911 obra d’Eduard Mercader que en modifica molt
l’estructura i la decoració. Un segon incendi durant la Guerra
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fotografia: Ramon Manents

BARCELONA

Claustre de l’església Major de Santa Anna de Barcelona.

Civil obliga a la restauració final al 1945. L’actual planta és
basilical però es conserven columnes exemptes amb capitells
corintis originals que marquen la planta de creu grega de
l’edifici romànic. Es conserva també alguna imposta de l’antic
edifici de Sant Sadurní, així com les voltes i cimbori aguantat
amb trompes del segle XII, on es va edificar al s. XIV la Torre
dels Ocells, esfondrada en l’incendi de 1909. La façana,
encara que de manera molt eclèctica, amaga la portada i
l’escultura de Sant Pere del s. XV. També es conserven mostres
dels claustres desapareguts avui disposades a les col·leccions
del MNAC, al Museu Santacana de Martorell i a col·leccions
particulars. Cal destacar també la conservació d’una volta
ricament decorada que data del s. XVI.
Església Major de Santa Anna de Barcelona
La parròquia de Santa Anna està situada al centre de
Barcelona, on l’antiga canònica de Santa Anna tenia les
dependències monacals. Iniciada a finals del s. XII conserva

fotografia: Nano Cañas

Esglèsia de Sant Pere de Puel·les de Barcelona.

en el seu interior vestigis romànics i un claustre gòtic molt
interessant.
En un intent de introduir-se a la península els monjos de
l’orde del Sant Sepulcre de Jerusalem van arribar a Barcelona
a mitjans del s. XII. Poc després del seu establiment van
fundar un monestir, avui en part destruit, però del qual se’n
conserven el claustre, la sala capitular i l’església, elements
que actualment conformen l’església major de Santa Anna,
edificada entorn del 1177.
Al bell mig del barri gòtic de la ciutat, el nucli de la construcció
encara presenta evidències del s. XII, que veiem sobretot en la
zona de la capçalera i del creuer. En el seu moment original el
creuer ostentava una magnífica cúpula destruïda al s. XX per
culpa d’un incendi. L’element va ser restaurat amb un tambor
d’estructura de maó encara visible en l’actualitat. L’èxit de
l’orde i la promoció de nobles catalans va fer que aquest
convent s’expandís sobretot durant els s. XIII i XIV, fent que
nombrosos cenobis catalans passessin a dependre d’aquesta

casa. Fins que a finals del XV l’orde del Sant Sepulcre va unirse a l’orde de l’Hospital.
Com a resultat d’aquestes promocions l’església i les seves
dependències van gaudir de diferents fases d’ampliació, que
donen una estètica a cavall entre el romànic i el gòtic. La
planta, en forma de creu, té una capçalera quadrangular que
recorda a les sòbries construccions cistercenques, i un creuer
molt marcat cobert amb una cúpula. Al s. XIII les ampliacions
proporcionen a la nau única de l’edifici una volta de canó
apuntada, més endavant reforçada amb creueria. Al costat
de l’altar major hi ha dues capelles que daten de moments
posteriors. La més coneguda és la Capella dels Perdons
que acollia un conjunt escultòric del sant Enterrament, que
permetia guanyar al visitant les mateixes indulgències que un
pelegrí que visités el Sant Sepulcre de Jerusalem. La capella
data del segle XIV, i les estàtues originals eren obra del XV,
aquestes es van perdre i van ser substituïdes per un conjunt
nou. A la dreta de l’absis hi ha una capella moderna advocada
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Monestir de Sant Pau del Camp.

al Santíssim amb pintures de Miquel Farré i Alberges. És
interessant també mencionar el claustre i la sala capitular
de principis del s. XV. La porta d’accés remet també a una
estètica clarament gòtica, està flanquejada per brancals amb
columnetes i arquivoltes ogivals amb un timpà avui sense
decoració.
Monestir de Sant Pau del Camp
Al cor de l’actual Barcelona hi ha amagat, entre els edificis del
Raval i el Paral·lel, aquest petit cenobi benedictí datat del s. XII
i que es manifesta com una de les mostres romàniques més
ben conservades de la ciutat.
La documentació que ens permet fer afirmacions sobre
aquesta obra és escassa. Sembla però que hi ha cert
quòrum en opinar que el monestir va poder estar fundat en
anterioritat al 911, en referència a la data que apareix a la
tomba de Guifre II, fill de Guifré el Pilós. Aquest edifici, potser
fins i tot de promoció comtal, seria edificat fora de la muralla,
possiblement sobre una construcció religiosa anterior.
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Aquesta manca de documentació es pot justificar tal vegada
per l’atac que va patir entorn el 985 per part d’Al-Mansor en
els seves ràtzies a la ciutat de Barcelona. Després de l’atac,
el monestir quedaria deshabitat. El cenobi va reviure associat
com a priorat a Sant Cugat del Vallès gràcies a la promoció de
Guibert Guitard i a la seva esposa Rodlendis, del llinatge dels
Bell-lloc, que el reconstruïren a les acaballes del s. XI. A partir
del s. XIV l’edifici quedaria dintre de muralla. La llarga vida
del cenobi sempre va estar vinculada a altres seus de les que
depenia, com a l’abadia de Montserrat el 1508, altra vegada
a Sant Cugat el 1593, i fins i tot a Portella de Berguedà entorn
el 1617. La desamortització del 1835 va fer que el monestir
fos abandonat i l’església passés a ser parroquial. Durant la
Guerra Civil va patir diverses destrosses que van reclamar una
restauració.
Del conjunt monacal benedictí en destaca l’església. L’edifici
és sobretot una construcció del s. XII com a conseqüència de
la segona fundació. Presenta una planta de nau única, amb un
transsepte molt marcat, rematada amb un absis central més
gran i dos de laterals. La coberta és de volta de canó, i la zona
del creuer està coberta amb cúpula octogonal aguantada per
petxines. La façana principal, als peus de la nau, presenta
mostres decoratives interessants. La porta, adintellada, està
flanquejada per dues columnes culminades amb capitells
marmoris de temes vegetals que daten d’època visigòtica.
Aquests sostenen una línia d’imposta amb decoració
fitomòrfica d’on arranca l’arquivolta de mig punt, donant
però una sensació visual d’arc ultrapassat. Al timpà central hi
ha la figura de la Maiestas Domini flanquejada per Sant Pere
i Sant Pau. Als peus de les figures, hi ha una inscripció molt
malmesa que permet encara llegir els noms dels promotors.
La imatge és veu completada per les figures del tetramorf.
La resta de la façana està articulada a través d’una doble
filera d’arcuacions llombardes sostingudes per mènsules amb
decoració geomètrica, zoomòrfica i cares humanes.
És també destacable el claustre, segurament datat al s. XIII.
A les cantonades hi ha quatre pilastres que emmarquen les
galeries de columnes geminades. Aquestes sostenen uns
capitells esculpits amb temes vegetals, d’animals fantàstics
potser en referència als bestiaris, i fins i tot escenes historiades,
de les que en destaca la temàtica extreta del gènesis. Els arcs
lobulats són gairebé un únicum en territori català, i han fet
plantejar la seva relació amb reminiscències musulmanes.
També és interessant la Sala Capitular, construcció del s. XIV
on actualment hi ha ubicada la llosa sepulcral del comte Guifré
II de Barcelona, i la sala noble del Palau de l’Abat, anomenada
“Sala Abat Safont” (s. XIV-XV), damunt de la qual es bastí a

fotografia: Lluís Marco

Ermita de la Mare de Déu de Bellvitge.

començaments del s. XVIII l’esmentat palau. Durant un breu
període de temps fou la seu del govern de la Generalitat de
Catalunya fins l’11 de setembre de 1714.
Ermita de la Mare de Déu de Bellvitge
Aquest petit edifici, datat al s. XVIII, té a les seves bases una
llarga història que es pot remuntar a través d’evidències
documentals i arqueològiques al s. XI. L’ermita ha estat, des
de sempre, molt lligada al barri que l’acull i a la seva gent.
L’ermita de Bellvitge està situada al terme de Santa Eulàlia
de Provença. El lloc de Bellvitge ja apareix documentat l’any
995 i prové, segurament, de l’arrel goda “Amal i Vigius”,
corresponent a un antropònim. Aquest apareix evolucionat
cap a la forma popularment coneguda com a “Mal Viatge”
en uns document de compravenda d’un mas el 1057, que va
ser també per tradició popular transformat per oposició com a
Bellvitge. S’ha generat la hipòtesis que confraries de mariners
tinguessin un paper destacat en la vida de l’ermita i el nom
fes referència a un “bon viatge”, però no en tenim evidències

documentals. L’edifici està documentat des de 1279, i en
resten a més evidències arqueològiques que han posat al
descobert un murs de la nau i l’absis a uns 4 o 5 metres del
nivell del sòl actual. Aquest desnivell no és estrany si es té en
compte el moviment de terres a causa del curs fluvial proper
al terreny on s’edificà l’ermita. L’actual església data de 1718 i
és un edifici d’una sola nau, amb absis quadrat, arc de triomf
marcat i un petit campanar adossat a la capçalera. La façana
té unes línies simples sense decoració, però el moviment
ondulant de la cornisa dóna una estètica plenament barroca
a la construcció. L’edifici ha sofert desperfectes a causa de
guerres i desastres naturals, i per tant ha estat objecte de
continues restauracions. En una d’aquestes campanyes, vers
el 1959, es van traslladar les pintures de l’arc triomfal de
Jan Commeleran, de la primera meitat de s. XX, al Museu
d’Història de l’Hospitalet. Aquest també conserva una clau
de volta de la que se’n pot deduir que l’edifici tenia una
coberta amb volta de creueria en alguna de les seves fases
constructives.
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TARRAGONA

Tarragona i el seu llegat medieval cristià
						

L

a primitiva ciutat de Tarragona, oberta al Mare Nostrum, es
va formar al voltant d’un campament militar dels exèrcits
romans establert l’any 218 a. C. a Hispània. En la part més
alta del seu entramat urbà conserva, des del s. I, un llegat
monumental romà on, posteriorment, s’emplaçà el primer
lloc de culte cristià a rel de la caiguda de l’Imperi Romà el 476.
Aquests trets defineixen el sincretisme romà i medieval de la
ciutat. S’ignora la ubicació de la primitiva catedral construïda,
probablement, el s. VII. L’actual, una de les més belles obres
arquitectòniques de que disposa la ciutat, és envoltada de casals
gòtics entre els que destaca l’antiga rectoria i la Casa Balcells.
A banda de la Seu, cal esmentar les capelles de Sant Pau i
Santa Tecla la Vella, datades els s. XII-XIII. La primera, ubicada
a l’interior d’un dels claustres del Seminari Pontifici de
Tarragona, és un espai venerable que ha esdevingut per a
l’Església de Tarragona el símbol evocador de les seves arrels
paulines, segons antiga tradició (Rom. 15, 24 i 28). Santa
Tecla la Vella està situada en el recinte exterior catedralici. Més
enllà d’aquest conjunt, la imatge de la Tarragona medieval es
pot completar amb la visita a l’església de Sant Llorenç, i a les
restes de Santa Maria del Miracle a l’amfiteatre romà.
Catedral de Santa Tecla de Tarragona
La seva situació, ben visible des de la llunyania, no és casual.
Els romans, a l’època alt-imperial, ja van erigir en aquell
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Façana principal de la Catedral de Tarragona.

mateix indret una monumental Area Sacra. Orgull de tots els
tarragonins, la Santa Església Catedral Basílica i Primada de
les Espanyes, sota l’advocació de Santa Tecla, fou iniciada a
partir de 1171 gràcies al llegat testamentari de l’Arquebisbe
Hug de Cervelló. El seu emplaçament restà condicionat per
l’existència de subestructures romanes avui dia existents a
les ales septentrional i oriental del monumental claustre.
L’interior del temple presenta planta de creu llatina i tres naus
cobertes per voltes de creueria que es recolzen sobre pilars
compostos per columnes bessones adossades a una pilastra
i rematades per capitells historiats, zoomòrfics i fitomòrfics.
El transsepte és coronat per un esvelt cimbori de planta
octogonal, mentre que la capçalera disposa de quatre absis. Als
extrems dels braços del creuer figuren dues rosasses del segle
XIV amb vitralls policromats que representen, respectivament,

Nau central de la catedral de Tarragona.

la maternitat de la Mare de Déu i la resurrecció de Crist. Al
presbiteri destaca el paviment, de principis del segle XIII, i el
primitiu altar major de marbre blanc laborat durant la prelatura
d’Espàrreg de Barca (1215-1233); el seu frontal insereix relleus
al·lusius a Santa Tecla. Del retaule, obra de Pere Johan, dut
a terme entre 1426 i 1445, sobresurt l’exquisida predel·la
d’alabastre policromat amb episodis de la vida i martiri de la
Santa; la imatge alabastrina de la Mare de Déu, flanquejada
per les talles de Sant Pau i Santa Tecla, presideix el carrer
central, i són envoltats per dotze alts relleus que corresponen
als Set Goigs de Maria i cinc a les Hores de la Passió de Crist.
A la part de l’epístola del presbiteri hom pot admirar
el preuat mausoleu de l’Infant Joan d’Aragó i patriarca
d’Alexandria que va consagrar la Catedral el 1331; és obra
anònima realitzada cap a l’any 1337. Les naus laterals

allotgen, entre els contraforts, capelles que mostren
l’evolució estilística des del protogòtic fins el Renaixement,
Barroc i Neoclassicisme. D’entre les gòtiques destaca, per la
seva riquesa arquitectural, escultòrica i policroma, la capella
de Santa Maria dels Sastres, construïda sota el patrocini de
l’arquebisbe Pere de Clasquerí (1358-1380).
La façana principal, plenament gòtica, correspon a la
darrera etapa de construcció de la nau principal, ja després
del 1330. El portal central és gòtic mentre que els laterals
són de tradició romànica. Una imatge de la Mare de Déu,
flanquejada per escultures d’apòstols i profetes, atribuïda a
Pere de Guines, presideix el mainell i dóna la benvinguda
als fidels. A sobre, el gran relleu del Judici Final presidit per
Crist Jutge; en el conjunt van intervenir Jaume Cascalls i el
seu taller. La zona mitja del frontispici és ocupada per una
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Capella dels Sastres de la Catedral de Tarragona.

Capella de Santa Tecla Vella.

rosassa d’esplèndides dimensions. La porta lateral d’accés a
la nau de l’Evangeli allotja al timpà de mig punt relleus que
representen l’Adoració del Reis. Sobre la porta de la nau
de l’Epístola s’hi troba el frontal d’un sarcòfag paleocristià
d’època teodosiana del s. IV on es reprodueix, entre d’altres
assumptes, la guarició del paralític de la piscina de Bethesda.
El 1774 els paraments interiors de l’edifici presentaven un
aspecte ennegrit degut al pas del temps. El Capítol encomanà
a l’italià Gaspar Seronetti pintar tot de color gris i simular un
fals carreuat mitjançant l’encintat de línies blanques per tal
de conferir-li una aparença nova i homogènia. Amb motiu
de la recent restauració, corresponent a la Quarta Fase del
Pla Director de Catedral, s’ha eliminat la pintura grisenca del
s. XVIII i s’ha pogut recuperar part de la decoració pictòrica
medieval que s’hi amagava dessota.

murs del porticat romà del segle I d. C. Presenta planta
quadrangular amb sis arcs apuntats en cadascuna de
les ales on s’alberguen tres de mig punt sostinguts per
columnes geminades de marbre coronades per òculs;
pels frontispicis exteriors corren arcs polilobulats cecs
d’influència islàmica. La triple arcada, les columnes i els
de capitells historiats amb passatges bíblics, llegendaris,
hagiogràfics i morals són romànics; les voltes són de
creueria i es relacionen amb el primer estil gòtic. Un
dels millors conjunts escultòrics l’ofereix la portalada
d’accés a la Catedral des del Claustre: és de marbre, fou
construïda al llarg de la primera meitat del segle XIII, i
mostra al timpà a Crist en Majestat envoltat pels símbols
del Tetramorf. Entre les capelles claustrals cal esmentar
l’antiga Aula Capitular del s. XIII transformada en capella
del Corpus Christi (1330), la de la Mare de Déu de les
Neus (1317), i la de la Mare de Déu del Claustre, amb la
imatge dels segles XIII-XIV, objecte d’especial veneració
pels tarragonins.

El Claustre
És una construcció iniciada a les darreries del s. XII que
es va cloure a començaments del XIII, aprofitant part dels
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Capella de Sant Pau.

Interor de la capella de Sant Pau.

Museu Diocesà de Tarragona
El 1914 l’Arquebisbe Antolín López Peláez fundà i inaugurà
l’actual Museu Diocesà que s’ubica en dependències de la
Catedral. Reuní la col·lecció iniciada per l’Arquebisbe Costa
i Fornaguera, les donacions del prelat López Peláez, Capítol
Catedral, parròquies de la diòcesi, congregacions religioses
i persones particulars. Actualment la seva col·lecció suma
al voltant de sis mil peces, de les quals són exposades unes
tres-centes cinquanta que permeten al visitant apreciar un
discurs cronològic, estilístic i artístic molt divers a través de
la pintura, escultura i argenteria.

ni capelles afegides; els nervis convergeixen en claus on
s’inscriuen aus i decoració floral. La façana disposa de
porta rectangular de reminiscència clàssica amb labor
de talla a bisell. Sobre la llinda s’obre un òcul decorat
amb motllures, i sota el ràfec de la teulada corre la sèrie
d’arcuacions cegues lobulades similars a les del claustre
catedralici.

Capella de Sant Pau
Bastida a principis del s. XIII, es troba ubicada a l’interior d’un
dels claustres del Seminari Pontifici de Tarragona. Restava
vinculada a una comunitat anomenada de Sant Pau i formada
per preveres infermers de l’hospital dels canonges de la Seu.
És un recinte de dimensions reduïdes, planta rectangular i
volta de creueria quatripartida de dos trams, sense creuer

Capella de Santa Tecla la Vella
Es va construir al llarg de la primera meitat del s. XIII i s’ubica
a l’angle de l’extrem oriental del recinte catedralici, davant
el jardí on s’hi trobava l’antic cementiri. Al seu interior hi
ha una sepultura atribuïble a l’arquebisbe Bernat Olivella
(1287). Consta de planta rectangular dividida interiorment
en dos trams coberts amb volta de creueria; al costat de la
capçalera té adossada la capella dels Urrea. La portalada
presenta arc de mig punt, timpà monolític de granit,
columnetes als flancs i cornisa. De l’interior sobresurten dos
arcosolis que aixopluguen sengles sarcòfags.
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Monestirs i esglésies, del romànic al gòtic

Basílica de Santa Maria de Vilafranca
i l’inici de les obres de Santa Maria de Vilafranca haguessin estat, com sembla ser, a finals del s. XIII, seria una
de les primeres mostres d’arquitectura catalana subjecte als
cànons del gòtic, per davant de Santa Maria del Mar de Barcelona.
L’actual basílica de Santa Maria, parròquia de la vila, s’aixeca
sobre un edifici que es podria datar amb anterioritat, al s.
XII. D’aquesta construcció en tenim una mostra documental que es remunta al 1188, quan Alfons II li concedeix el
dret de notaria. El 1285, però, s’incentiva una nova construcció sustentada sobretot pels gremis de la ciutat. No sabem del cert si aquesta data marca l’inici de les obres, que
s’allargaren fins al s. XV. Sigui com sigui hi ha evidències
documentals de la seva consagració l’any 1484. El seu aspecte és d’un gòtic auster, de formes força elementals. La
planta és d’una sola nau amb capçalera poligonal i capelles
laterals amb arcs formers lleugerament apuntats. Aquestes
capelles laterals estan cobertes amb volta de canó i tenen, a
la part superior, un òcul amb vidres restituïts a mitjans del s.
XX. La nau central està coberta amb volta de creueria, i els
nervis de les voltes van a morir a unes columnetes adossades
al mur, una de les poques decoracions que articula l’espai.
L’absis és poligonal. Al 1561 es va construir una cripta sota
el presbiteri que havia d’albergar, a inicis del s. XVIII, les
relíquies de Sant Fèlix. La façana actual és d’estil neogòtic

S
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Cripta de la basílica de Santa Maria de Vilafranca.

i fou culminada l’any 1905, quan s’hi afegeixen les dues
torres. La porta original de la basílica, conservada en un dels
laterals, és una porta de mig punt que manté en les seves
dovelles restes de pintures. Aquestes, possiblement del s.
XIV, representen d’una manera molt desdibuixada l’escena
de la crucifixió. La majoria de la decoració interior va quedar destruïda durant la Guerra Civil. Es conserva, però, un
conjunt escultòric modernista fet per Josep llimona i que
representa l’enterrament de Crist.
Monestir de Santa Maria de Sant Martí Sarroca
Integrat dins el conjunt monumental de la Roca, juntament
amb el castell de Sant Martí Sarroca, destaca la profusa decoració escultòrica aplicada a l’arquitectura visible de tota
l’església, i d’una manera particular a l’exterior de l’absis.
L’església de Santa Maria està construïda sobre la base d’un
edifici anterior datat al s. X i que fou promogut per Arnau de

Monestir de Santa Maria
de Sant Martí Sarroca.

Santmartí. La construcció que es veu avui en dia és de finals
del s. XII i va ser consagrada el 1204 sota la promoció de
Ferrer de Santmartí. L’edifici actual és de planta de creu llatina amb absis semicircular. A l’interior de l’absis set arcs de
mig punt resseguits per un guardapols decorat amb motius
vegetals, recolzats en columnetes adossades amb capitells
de decoració fitomòrfica que articulen el mur. La nau està
coberta amb volta de canó lleugerament apuntada amb arcs
faixons sustentats a la part dels peus amb pilastres, i al cos de
la nau amb columnes semicirculars adossades als murs amb
capitells de decoració vegetal. La línia d’imposta també presenta una decoració a base de trepanats. A la part del creuer
l’arc es fa monumental amb una faixa doble. Al creuer s’hi
ubica un cimbori aguantat amb petxines i no amb trompes
com és habitual. Però si un element destaca del conjunt és la
decoració exterior de la capçalera. Sota la teulada hi ha una
cornisa amb motius vegetals recolzada per mènsules esculpides amb motius geomètrics, fitomòrfics i caps d’animals i
homes, que es repeteix en tot el mur perimetral. A la zona
de les tres finestres d’esqueixada única es desenvolupen sis
arcuacions sostingudes per columnes amb capitells decorats

també amb motius vegetals. A l’interior hi ha una altra fila
d’arcs que emmarca l’obertura de la finestra i que es sosté
amb columnetes també de decoració fitomòrfica. La porta,
situada al mur nord, és de factura romànica, segurament
reaprofitada de les estructures del s. XI, i es manifesta en un
cos avançat decorat amb tres arquivoltes llises de mig punt
recolzades en tres parells de columnes amb capitells esculpits. En aquests es veuen personatges lluitant contra lleons
que certs estudiosos han volgut posar en relació amb el rei
David o Daniel; o un personatge amb els braços oberts que
es pot relacionar amb l’ascensió de Crist. La data de la seva
realització fa que les característiques estilístiques variïn de la
resta de decoració escultòrica de la construcció. La porta del
mur oest és del s. XVI.
L’edifici va ser objecte d’una restauració l’any 1906 dirigida
per Puig i Cadafalch, fet que podria explicar el seu bon estat
de conservació. Al seu interior es conserva un retaule gòtic
de la Mare de Deu, del s. XIV, relacionat amb el taller de
Lluís Borrassà. Fins i tot hi ha qui proposa l’autoria de Jaume
Cabrera. També es conserva un bonic retaule barroc obra de
Ramon Moret. Cal fer menció també d’una fabulosa talla
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Església de
Sant Cugat i Sant
Jaume de Moja.

romànica de la Mare de Déu destruïda durant la Guerra Civil
i que avui es pot apreciar a través d’una reproducció.
Església de Sant Cugat i Sant Jaume de Moja
Adossada a l’actual parròquia de Sant Jaume, que data del s.
XIX, trobem una capella romànica dels s. XI i XII del que en
destaca el seu campanar sobre el cimbori.
L’actual parròquia, dedicada a Sant Jaume, és un edifici de
tres naus cobertes amb volta faixada per arcs de mig punt
sostinguda per columnes cilíndriques i capitells bizantinistes.
Té, a més, una planta semicircular amb pintures de Agustí
Ferrer. El conjunt data de finals del s. XIX.
Al costat hi ha l’edifici de Sant Cugat, a vegades identificat com capella de Sant Esteve, d’una sola nau amb absis
semicircular coberta amb volta de canó i arcs faixons, tot
construït amb un carreu ben escairat. A l’arc presbiteral s’hi
afegeixen, segurament al s. XIII, dues capelletes rectangulars amb obertura d’arcs apuntats. Sobre el creuer hi ha el
campanar de planta quadrada d’un sol pis, que té als quatre
vents una finestra geminada sostinguda per una columna
amb capitells decorats amb motius vegetals, coronat per
una teulada piramidal. A l’exterior, l’absis té la tradicional
decoració llombarda d’arcuacions cegues i lesenes, i la coberta de l’edifici és a dues aigües amb teula àrab. L’entrada
principal presenta una decoració molt senzilla, que s’articula
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a partir d’un arc de mig punt ultrapassat amb una línia
d’imposta molt marcada i un guardapols que ressegueix les
dovelles que creen l’arc. S’ha d’esmentar i posar de relleu un
sarcòfag que possiblement data d’època gòtica i que està
ubicat a l’interior del recinte. La tapa és a dues aigües i la decoració es gestiona a partir d’arcs apuntats. Aquest sarcòfag
està sostingut per mènsules amb rostres humans esculpits
de manera sintètica.
La primera documentació que fa esment de la construcció
porta per data el 1098 i és una butlla papal que la vincula
al monestir de Sant Cugat. Al s. XIX la parròquia va quedar
petita, i s’incentivaren les obres de la nova església ja mencionada. Aquest fet es va aprofitar per a fer una restauració
de l’edifici de Sant Cugat.
Església Prioral de Sant Sebastià dels Gorgs d’Avinyonet
del Penedès
L’església de l’antic convent de Sant Sebastià dels Gorgs és
una extraordinària mostra d’arquitectura romànica en terres
del Penedès.
L’església de Sant Sebastià dels Gorgs, actual església parroquial, formava part d’un priorat benedictí que remunta els
seus orígens a finals del s. X, sota la promoció de la família
Geribert, i que fou unit a San Victor de Marsella l’any 1059
per Mir Geribert.

Claustre de
l’ésglésia de
Sant Sebastià
dels Gorchs
d’Avinyonet del
Penedès.

L’església és d’una sola nau amb absis quadrat cobert amb
volta de creueria, mentre que la nau està coberta amb volta de rajol sustentada per arcs diafragmàtics que aguanten l’embigat. L’edificació està reforçada amb contraforts.
Aquesta construcció fou edificada després del 1380, possiblement aprofitant alguna estructura preexistent. Als peus
de la nau, a ponent, hi ha l’entrada principal, que malgrat
les reformes de principis del s. XVII conserva la portalada original del s. XII. La porta deixa veure el timpà esculpit resseguit per una sanefa amb decoració fitomòrfica d’entrellaçat
que remet a la decoració de les impostes. Al centre hi ha la
Maiestas Domini flanquejada per dos àngels que porten la
màndorla. A les mènsules hi ha representat un atlant i una
àguila que ataca un lleó. Tot emmarcat per una arquivolta inscrita dins d’un cos triangular. Segurament aquest cos
anava sustentat per dues columnes avui perdudes. Destaca
també el campanar amb un enteixinat de guix al tercer pis
de la torre que, amb una amplada inusual, està adossat al
costat sud-est de l’església. És de digne menció les restes del
claustre, entorn del qual devien girar les dependències del
monestir de Sant Sebastià, ubicat a l’extrem sud de l’església
i del que només se’n conserven tres galeries, la més antiga de les quals data del s. XI. Aquestes s’articulen a través
d’arcs de mig punt, i els punts de suport, capitells o mènsules presenten decoració d’escacats, fitomòrfica o de lluites

entre animals i humans que poden remetre a la fama dels
bestiaris medievals.
Església de Sant Marçal de Terrassola
Aquest petit recinte, datat entre els s. XI i XII i associat al
desaparegut castell de Terrassola, és una de les mostres més
destacades i més ben conservades del romànic català.
A l’antic terme de Terrassola del Penedès hi ha l’església de
Sant Marçal, esmentada com a parròquia des de 1209, però
de construcció anterior, i que s’ha associat popularment al
castell de Terrassola, del que no se’n conserva cap vestigi
ni testimoni documental. És possible que la consagració
d’aquest monument datés entre 1043 i 1054.
L’edifici, plenament romànic i amb una decoració molt simple, és de planta d’una sola nau rematada amb tres absis
semicirculars en forma de creu d’iguals dimensions. L’absis
central té tres finestres de doble encaixada i els laterals dues
cada una. Hi ha també un cimbori semiesfèric particular
d’estructura vuitavada, emmarcat entre arcs formers que
marquen la base.
L’interior de la nau està coberta amb volta de canó de mig
punt articulada per dos arcs torals, un dels quals amb un
perfil una mica apuntat, que descansen sobre pilars que
s’inscriuen dins del mur de la nau. La coberta de l’absis és
de quart d’esfera.
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Església de
Sant Marçal de
Terrassola.

Per la bada exterior l’absis i els murs ostenten les tradicionals
decoracions llombardes a base d’arcuacions cegues i lesenes.
Encara que la porta primitiva era a migdia es va tapiar i es va
obrir un nou accés al costat oest. La porta d’accés és de mig
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punt amb arquivoltes que reposen sobre una imposta. Una orla
sobresortida volta l’arc creat per unes dovelles de grans dimensions molt ben escairades. A la part superior hi ha una petita
finestra allargada de mig punt adovellada amb línia d’imposta.

S O L S O N A

La vall del Llobregat

						

A

quest itinerari, que discorre per indrets de la comarca
del Berguedà amb una incursió a la comarca veïna del
Bages, no s’allunya mai gaire de la vall del riu Llobregat
que, no pas massa temps enrere, destacava per la seva
densitat industrial, bàsicament tèxtil. Aquesta activitat ha
minvat extraordinàriament, però gràcies a l’Eix del Llobregat
(lamentablement no acabat), continua essent una ruta de
pas molt estimada pel turisme (tant de tardor-hivern: neu i
bolets, com de primavera-estiu: muntanya). Està puntejada
per diverses esglésies que bé mereixen una parada.
Església de Sant Jaume de Frontanyà
Considerada com la catedral del romànic al Berguedà, la
unitat del pla, la simplicitat de la construcció i la precisió
funcional fan que sigui un dels exemples més destacats de
l’arquitectura romànica llombarda catalana.
L’església de Sant Jaume de Frontanyà es va edificar entorn
del 1070 com a seu d’una petita comunitat de canonges
agustins. L’origen d’aqueta canònica es troba en l’església de
Sant Jaume el Vell, ubicada prop de la vila de Frontanyà. Al
s. XI, en construir-se l’actual edifici, la nova església passà a
acollir la vida comunitària de l’anterior, i al 1240 ja aplegava
una comunitat organitzada com a canònica regular. L’església
es convertí en parroquial quan la comunitat va caure en la
decadència a partir de l’any 1395. La canònic fou abandonada

Església de Sant Jaume de Frontanyà.

definitivament l’any 1592, quan a Catalunya foren extingits
els monestirs agustinians.
L’església és l’únic vestigi visible de l’antiga canònica. L’edifici
és de planta de creu llatina, d’una sola nau, amb transsepte i
una capçalera triabsidal. Tant la nau central com el transsepte
es cobreixen amb volta de canó. Al creuer s’alça una cúpula
vuitavada, projectada a l’exterior amb un cimbori poligonal
de dotze cares. A l’interior, l’absis s’ornamenta amb nínxols
semicirculars, separats per columnes i ressaltats per un arquet.
Una solució que recorda la de Sant Vicenç de Cardona.
Els elements més destacats de l’exterior són la façana
occidental i la capçalera, bonics exemples del romànic
llombard. A la façana es disposen arcuacions llombardes i
lesenes distribuïdes en dos registres. La porta d’entrada, molt
senzilla, està formada per dos arcs de mig punt en gradació.
Sobre les arcuacions cegues superiors s’aixeca un campanar
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Església de Sant Vicenç de Rus.

Interior del monestir de Sant Llorenç prop Bagà.

d’espadanya del s. XVI. A la capçalera, on s’hi ubiquen els tres
absis, es repeteix una ornamentació basada en les lesenes i
arcuacions cegues. En aquest la decoració es complementa
amb un fris de dents de serra.
En conjunt, és un edifici de gran personalitat gràcies a
l’harmonia de les seves formes i volums, una decoració austera,
així com un dels cimboris més bells de l’art romànic català.

Museu diocesà i comarcal de Solsona. El gòtic, a la mateixa
església. El Museu episcopal de Vic guarda una marededéu
romànica procedent de Sant Vicenç de Rus.

Església de Sant Vicenç de Rus
Església rural, molt senzilla, que inicialment va dependre del
monestir de Sant Llorenç prop Bagà, consagrada el 1006.
Molt aviat va passar a ser església parroquial.
Església d’una sola nau, amb volta de mig canó i absis
semicircular, d’estil romànic llombard, que es pot datar
del s. XII. L’absis, que té una finestra de doble esqueixada,
està decorat amb arcuacions cegues. Es conserva la porta
d’accés, també molt simple, a la façana meridional. Treballs
de restauració realitzats durant els anys 80 van descobrir una
necròpoli amb diverses tombes d’època anterior a l’actual
església i també un parell de conjunts de pintura mural (un de
romànic i un altre de gòtic). El conjunt romànic es conserva al
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Monestir de Sant Llorenç prop Bagà
L’origen del monestir de Sant Llorenç cal situar-lo cap als s.
VIII-IX en un assentament d’eremites. En un document del
898 es dedueix l’existència d’una comunitat regida per un
abat, depenent de Sant Sebastià de Sull (Saldes).
El monestir es troba documentat per primera vegada al 898,
moment en què es produeix una donació de terres. Gràcies a
diferents donacions, en mans de comtes i senyors feudals, el
monestir gaudí de gran prosperitat fins el segle XII, moment
en què, degut a la manca de donacions i a l’apropiació de
les terres i de béns, caigué en una decadència continuada.
Aquesta situació durà fins el 1614, quan s’esdevingué el
seu total abandó. El conjunt, víctima de diferents guerres i
inclemències meteorològiques, fou restaurat per la Diputació
de Barcelona entre 1982 i 2008.
La primera església, consagrada l’any 983, era de planta
rectangular, amb tres naus separades per columnes, una porta

van permetre recuperar els volums inicials i el seu interior tal
com estava en el s. XV.
L’església que s’ha conservat és la meitat més petita que
l’original. Al sector sud de l’església les excavacions han
permès de localitzar estructures que pertanyen al claustre i a
les dependències del monestir.
En el conjunt de l’església es conserva un peu d’altar i uns
relleus preromànics a les finestres de llevant. A la planta
inferior, hi trobem els únics testimonis materials dels murs de
l’edifici romànic.

Arc i pintures de l’interior de l’església de Sant Quirze Pedret.

principal a la façana est i altres de laterals que comunicaven
amb les dependències del monestir. Al s. XI es van afegir dues
absidioles a l’extrem de ponent.
La reforma més important es va produir al s. XII, quan es va
afegir, entre les absidioles, una tribuna a la meitat de la nau
central i, sota aquesta, es va formar una cripta. El terratrèmol
de 1428 va ensorrar la meitat de l’església i no es va tornar
a refer fins al s. XVII. En època moderna es van adherir a
l’exterior diversos contraforts, així com un campanar de torre
massís Després d’altres reformes durant els segles XVIII i
XIX, l’aspecte del temple va quedar modificat. Les obres de
restauració de la Diputació de Barcelona, a finals del s. XX,

Església de Sant Quirze de Pedret
Església romànica, bastida entre els s. IX i X, amb
construccions mossaràbigues i pintures preromàniques i
romàniques. Constitueix un dels edificis més destacats de
l’època romànica de tot Catalunya.
Al 983 tenim la primera notícia de l’indret, essent un dels
dominis del monestir de Sant Llorenç prop Bagà. Actuà com
a església parroquial des de finals de l’època medieval, tal
com es pot llegir en un document de 1312.
Es tracta d’un edifici de tres naus, les quals evidencien
diferents fases constructives. La nau central correspon a
la nau única del primer temple del s. IX, mentre que les
laterals són fruit d’una ampliació del s. X. La capçalera està
formada per tres absis, el central és trapezoïdal mentre
que els laterals són de planta de ferradura. Els absis estan
connectats mitjançant arcs de ferradura adovellats. L’absis
central es cobreix amb volta de canó ultrapassada i les dues
absidioles laterals amb volta esfèrica un xic aplanada. Entre
els s. XI i XIII i durant el segle XVIII l’edifici fou objecte de
diferents transformacions.
A l’interior hi ha restes de pintures murals originals i
també reproduccions d’altres fragments que actualment es
conserven al Museu diocesà i comarcal de Solsona i al MNAC.
Aquests vestigis pictòrics daten del s. X i del s. XI. Són molt
interessants les pintures preromàniques, un dels pocs exemple
de pintura mural del s. X conservada a Catalunya.
A l’exterior, d’un caràcter rústec, en destaca la porta
d’accés al temple, construcció que es correspon amb les
reformes fetes a Pedret en època romànica. La portada
és formada per dos arcs de mig punt en degradació i
adovellats que arrenquen d’una imposta. Aquesta és
suportada per dues columnes amb els seus respectius
capitells, força malmesos. D’època romànica, però a
l’interior, també es conserva una pila baptismal decorada
amb relleus molt esquemàtics. Antigament aquesta pila
s’ubicava a l’exterior del temple.
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Santuari de la Mare de Déu de Queralt
Ubicat a 1200 m. d’altitud, a la Serra de Queralt, és anomenat
popularment el “balcó de Catalunya”. El conjunt l’integren
el santuari, l’antiga hostaleria i l’església de la Cova, lloc on,
segons la llegenda, fou trobada la imatge de la Mare de Déu.
El Santuari de Santa Maria de Queralt s’aixeca sobre l’espai
on antigament hi havia el castell de Guillem de Berguedà. El
primitiu santuari fou construït al 1386 pel mercader berguedà
Francesc Garreta. No obstant el temple actual és un edifici
renaixentista del s. XVIII, una obra dirigida per Francesc
Morató i Josep Julià a partir d’un plànols de Josep Arnau de
Barcelona. A la segona meitat del segle XX la construcció
patí diferents restauracions, amb intervencions a la façana i
a l’interior del temple.
L’edifici és format per una nau central amb capelles laterals
intercomunicades. La capçalera és de planta quadrada, tal
com els espais col·laterals i la sagristia. En ella hi destaca
l’espaiós cambril de la Mare de Déu. Originàriament, a
l’interior, hi havia un monumental retaule barroc fet per Pere
Costa, destruït durant el 1936. L’actual, de 1958, és obra
de Ramon Masferrer. A l’exterior veiem una façana d’obra
vista, amb una gran arcada i porta vidriada. La portalada que
dóna accés al temple és obra de J. A. Coderch, feta l’any
1966, cinquantenari de la coronació de la Mare de Déu.
Independentment de l’església s’alça el campanar, una torre
circular que s’acabà als anys setanta.
La Mare de Déu de Queralt, documentada des del s. XIV, és
un dels elements més destacats del santuari. Es tracta d’una
petita talla de fusta d’estil gòtic, en la qual s’hi evidencien
certes influències de les tipologies escultòriques romàniques.
La llegenda diu que la Verge fou trobada per un pastor i els
seus ramats i, tot i els diversos intents de desplaçar-la a un altre
indret, la Verge sempre retornava al seu lloc d’origen. Fou així
com nasqué el Santuari de la Mare de Déu de Queralt, just a
la zona on, segons la llegenda, la imatge volia ser venerada.
Església de Santa Maria d’Avià
Dins del terme d’Avià, format al voltant de la parròquia de
Sant Martí, hi ha l’església de Santa Maria. El temple, marcat
per una clara austeritat ornamental, és una construcció
romànica de mitjans del s. XII.
La primera referència documental és de l’any 983, en l’acta
de consagració de Sant Llorenç prop Bagà. Posteriorment,
el temple mantingué la categoria de parròquia fins el 1312.
La construcció actual, del s. XII, fou molt malmesa durant
la Guerra Civil al convertir-se en un magatzem. Per aquest
motiu fou restaurada als anys setanta del segle passat. En
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Interior del santuari de la Mare de Déu de Queralt.

aquest moment s’eliminà una façana construïda al s. XVIII i es
restaurà l’original.
Santa Maria d’Avià és una església petita d’una sola nau amb
un absis semicircular, l’amplada del qual és pràcticament igual
a la de la nau. L’espai es cobreix mitjançant una volta de canó
de mig punt que es reforça per dos arcs torals. La capçalera es
cobreix amb una cúpula de quart d’esfera. Exteriorment s’hi
observa un aparell format amb carreus de petites dimensions
organitzats amb files horitzontals. La porta d’entrada,
constituïda per dos arcs de mig punt adovellats i en gradació
que arrenquen d’una imposta simple, s’obra prop dels peus
de l’església. A la façana occidental, que sobresurt en alçada,
s’aixeca un campanar d’espadanya amb dues obertures d’arc

Església de Santa Maria d’Avià.

de mig punt. Així doncs, tan a l’interior com a l’exterior, hi ha
una gran austeritat decorativa. L’únic element ornamental és
una cornisa amb filada de lloses que recorre el mur absidal i
els laterals.
En relació a l’església, un dels elements més destacats és
el frontal d’altar del s. XIII, actualment conservat al Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Aquest moble litúrgic, elaborat
pel Mestre d’Avià entre l’any 1170 i el 1200, és presidit per
la Maiestas Mariae. Als laterals es narren diferents escenes en
relació a la vida de la Verge, com és l’anunciació, la visitació,
el naixement de Jesús, els tres reis mags i la presentació al
temple. Un frontal que, en el seu conjunt, mostra una certa
evolució respecte el hieratisme romànic.

Església de Sant Vicenç d’Obiols
L’església de Sant Vicenç d’Obiols és el resultat de diverses
etapes constructives, de les quals se’n troben vestigis en la seva
estructura. Així, el temple ens mostra elements preromànics,
romànics i de posteriors intervencions.
La primera notícia de l’església és de l’any 888, en l’acta de
dotació de Santa Maria de Ripoll, dedicada a Sant Vicenç
i ja consagrada. Novament és esmentada en l’acta de
consagració de Sant Martí d’Avià, l’any 907. El 921 el comte
Miró confirmava al monestir de Ripoll l’alou d’Obiols. Sempre
ha conservat el seu caràcter parroquial.
Hi ha dues fases constructives ben diferenciades. La primera
del s. X, que correspon a l’estructura principal del temple. En
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Església de Sant Vicenç d’Obiols.

la segona, als s. XII i XIII, es van reforçar els murs, es va refer
la façana, es va obrir un nou portal i es va substituir la coberta
d’encavallades per una de volta de mig punt.
Les obres de restauració fetes entre els anys 1959 i 1962
van donar a l’església l’aspecte actual: es tracta d’un temple
de nau única culminada amb un absis gairebé rectangular a
la capçalera i dues capelles quadrangulars. Es crea així una
capçalera trevolada que confereix al temple una planta de
creu llatina. Una volta de canó de mig punt cobreix l’absis i
les capelles laterals, comunicades mitjançant arcs de ferradura
sostinguts per columnes cilíndriques. És interessant destacar
el caràcter clarament visigòtic d’alguns dels arcs de ferradura
interiors. Alhora, tant la nau com l’absis es troben il·luminats
a partir de diferents obertures, algunes romàniques i altres
d’època moderna.
L’exterior del temple es constitueix a partir de murs mancats
de decoració amb un aparell força irregular. Al temple s’hi
accedeix a partir de dues entrades, una d’època romànica
i l’altre posterior. La romànica, molt erosionada, es forma
amb un arc de mig punt adovellat el qual es troba emmarcat
per una arquivolta ubicada a la manera de guardapols.
Sobre aquesta façana, a l’extrem oest, s’obre un campanar
d’espadanya de dues obertures.
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Entre els elements destacats cal mencionar una necròpolis del
s. X, situada a l’absis, la qual fou restaurada als anys seixanta.
En un turó, prop de l’església hi ha les restes, en estat molt
precari, d’una torre de defensa carolíngia.
Església de Sant Andreu de Sagàs
L’església de Sant Andreu de Sagàs, per la seva estructura
infreqüent, és un exemple molt singular del romànic català
del s. XI.
És documentat que en el mateix emplaçament on es troba
l’església de Sant Andreu de Sagàs el bisbe d’Urgell Nantigís
hi consagrà, l’any 903, una església preromànica. Al s. XI
aquesta va ser substituïda per l’actual edifici. Aquest temple,
d’un marcat estil romànic, fou modificat a partir del s. XVI.
Diverses restauracions posteriors van ser fetes amb la voluntat
de recuperar l’aspecte primitiu de l’edifici.
Es tracta d’una església de planta basilical de tres naus, la
separació entre les quals es realitza a partir d’arcs formers
sobre pilastres. La nau central està coberta amb volta de canó,
mentre que les laterals es cobreixen amb volta d’aresta. A la
capçalera, en correspondència amb les tres naus, trobem tres
absis semicirculars, el central dels quals és més gran i es troba
més elevat. L’edifici sofrí diferents modificacions des del s. XII

fotografia: Jordi Chueca

Església de Sant Andreu de Sagàs.

Cripta del monestir de Santa Maria de Serrateix.

al XIX. Entre aquestes destaca la construcció de la sagristia
a l’absis central i la de les capelles laterals entre els s. XVII i
XIX. L’immoble, arran la Guerra Civil, també sofrí diferents
actuacions, com és la construcció de la nova sagristia o la
recuperació de l’absis central.
A l’exterior s’observa una construcció massissa amb poques
obertures. En el seu perfil destaca un campanar, afegit al
s. XIX. Un dels elements més interessants de l’exterior és la
projecció dels tres absis semicirculars a la capçalera, un clar
exemple de l’arquitectura romànica llombarda, molt freqüent
a la Catalunya del context. Ho remarquen les lesenes o franges
llombardes, així com les arcuacions cegues que ornamenten
l’absis central.
A l’interior de l’església es pot veure una reproducció de l’altar
del s. XII, el frontal del qual es conserva al Museu Episcopal
de Vic, mentre que els laterals es troben al Museu diocesà i
comarcal de Solsona.

Al 941, en una donació, hi ha la primera referència d’aquest
indret, fet que permet deduir que la fundació hauria estat
anterior. No obstant això, la consagració de l’edifici tingué
lloc al 977. Amb l’ajuda dels comtes de Cerdanya i Besalú el
monestir es convertí en un dels cenobis més importants del
comtat de Berga. Visqué la seva millor època durant els s. XI,
XII i XIII. Tot i les dificultats de les dues centúries següents,
el cenobi es recuperà a partir del s. XVI. En els últims segles,
però, fou víctima de les desamortitzacions i de la Guerra Civil.
L’església actual fou construïda a finals del s. XI. Originalment
era de nau única, amb creuer i tres absis, dels quals sols en
resta el central. Actualment consta d’una gran nau amb
transsepte i un absis semicircular flanquejat per dues capelles
laterals. Tanmateix, sota el transsepte, es conserva una
construcció de la primitiva església preromànica de la primera
meitat del s. X. Es tracta d’un espai rectangular cobert amb
volta de canó i amb un presbiteri excavat a la roca. Aquest
espai, en construir-se l’església romànica, quedà comunicat
amb l’anterior mitjançant escales. L’interior fou enguixat
durant el s. XIX, presentant així un estil neoclàssic.
A l’exterior destaca l’absis central ornamentat amb arcuacions
cegues, lesenes i un finestral de dobles esqueixada, decoració
característica del romànic llombard. Alhora, a la façana

Monestir de Santa Maria de Serrateix
El conjunt de Santa Maria de Serrateix, constituït per l’església
romànica, una claustre neoclàssic i diferents dependències
monacals, encara conserva aspectes que evidencien la
importància que va arribar a assolir.
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Església de Sant Cugat del Racó.

oest, s’aixeca un robust campanar del s. XIV, perforat amb
finestrals i coronat amb merlets. També s’hi ubica el portal
d’accés al temple, obra corresponent a una reforma del XVIII.
Les dependències monacals s’organitzen entorn d’un claustre
neoclàssic, que substituí l’anterior romànic del qual no en
resta cap testimoni visible.
Església de Sant Cugat del Racó (de Salou)
La peculiaritat de diferents trets constructius i ornamentals
que s’amaguen en la seva estructura fan d’aquesta església
una construcció realment singular. La planta de creu grega i la
decoració llombarda al conjunt dels murs en són un exemple.
Durant el s. X va ser propietat del comte de la Cerdanya
Miró II el Jove i s’anomenava l’alou de les Esglésies Clavades,
d’aquí el nom de Sant Cugat de Salou. Al s. X passà a formar
part del Monestir de Ripoll. D’aquesta època era l’església
preromànica, de la qual se’n trobaren restes a l’absis. Al
1835 fou víctima de la desamortització, moment en què
deixà de pertànyer al monestir de Ripoll. Actualment, i
malgrat alguns parèntesis, funciona com a parròquia.
Es tracta d’un edifici de planta de creu grega a la capçalera
de la qual, originàriament, hi havia tres absis. Avui en dia
sols en resten dos ja que l’absidiola sud, inexistent, va
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desaparèixer al s. XVII en construir-s’hi una sagristia. Les
naus, cobertes amb volta de canó apuntada, són gairebé
de la mateixa alçada. A la seva intersecció s’hi ubica una
cúpula coberta amb mitja esfera, ressaltada amb un cimbori
cilíndric a l’exterior. Aquest és un dels trets que fan de
l’església un testimoni únic, ja que no se n’ha conservat cap
més en tot Catalunya. En conjunt l’interior destaca per la
seva austeritat.
A causa de la construcció de la sagristia, la planta de
l’església no es projecta a l’exterior. De l’aspecte exterior de
l’edifici en destaca la decoració llombarda, tal com es veu
en les arcuacions cegues i les lesenes. El romànic llombard,
caracteritzat per aquest tipus de ornamentació, és molt
freqüent a la Catalunya del període. No obstant, l’originalitat
de l’edifici rau en el fet que la ornamentació no sols s’ubica a
la capçalera, sinó a tots els murs. Una decoració que s’estén
fins al cimbori, on hi ha una renglera de finestres cegues.
La porta d’entrada original no s’ha conservat, en el seu lloc
n’hi ha una de gòtica del s. XVI. A l’interior, com a element
destacat, es conserva l’altar de la primitiva església del s. X.
Del mateix edifici preromànic, possiblement procedents d’un
arc triomfal, també se’n conserven dos capitells al Museu
Comarcal de Manresa.

T E RR A S S A

El camí dels monjos

				

E

l cim de la muntanya de La Mola ha estat des de molts
segles enrere, lloc de pregària i solitud, esdevenint un indret
apreciat i cercat per aquells que volien retirar-se del món en la
contemplació i silenci. Ja en temps dels visigots, sembla que hi
havia tres ermites o capelles petites (santa Maria, Sant Llorenç
i Sant Miquel), que servien per a tal propòsit. A mitjans del s.
XI (la data exacta de la fundació no es coneix però ens movem
entre el 947 i el 957), un grup d’ermitans-monjos van començar
a tenir vida comuna, no ja en ermites o coves separades,
sinó com a comunitat monàstica sota l’advocació de Sant
Llorenç (potser l’única capella que restava en peu de les tres
anteriorment citades). Pels documents que tenim, sabem que
des del 986 aquesta petita comunitat monacal estava regida
per un monjo de la comunitat de Sant Cugat, que exercia les
funcions d’Abat o prior del monestir de Sant Llorenç de Munt.
Aquesta vinculació entre Sant Llorenç i Sant Cugat ve del 974,
quan el comte Borrell II empenyorà les esglésies situades a la
muntanya de Sant Llorenç a l’Abat Joan de Sant Cugat perquè
en tingués cura i construís un nou temple. Arribat el 1013, els
monjos de Sant Cugat no havien pogut dur a terme aquest
compromís i el fill del comte Borrell recupera la propietat
de Sant Llorenç i dona beneficis i terres als monjos de Sant
Llorenç per dur a terme la construcció de l’església. Aquesta
serà construïda i el 1064 fou consagrada solemnement pel
bisbe de Barcelona en presència del comte Borrell III. Tot i la

Interior de l’església de Sant Pere.

independència del monestir de Sant Llorenç, els monjos que hi
habitaven estaven vinculats de moltes maneres a la comunitat
de Sant Cugat, i per això el tracte entre les dues comunitats
era freqüent. D’aquí neix el que es coneix com el Camí dels
monjos, un camí que unia els dos monestirs i que era fet pels
monjos quan es desplaçaven d’una comunitat a l’altre. Aquest
recorregut d’uns 26 km. aproximadament, i que avui dia
encara es pot seguir (GR-173, GR-6, GR-97, PR-13), ha estat i
és un eix humà, cultural i sobretot espiritual que ha travessat
part del Vallès occidental unint dues comunitats monacals
que tot i les seves diferències han estat un referent en tota la
contrada. Actualment no hi ha comunitat monacal en cap dels
dos monestirs, Sant Cugat és església parroquial i Sant Llorenç
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Església de Sant Pere d’Octàvia de l’antic monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès.

(l’edifici és propietat de la Diputació de Barcelona) pertany
al terme parroquial de Sant Joan Baptista de Matadepera.
Amb tot, tots dos temples són encara referents espirituals i
religiosos d’una història antiga i actual, que uneix, amb un fil
d’or de natura i bellesa paisatgística (el Camí dels Monjos) a
dos espais de pregària i lloança.
Església de Sant Pere d’Octàvia de l’antic monestir
benedictí de Sant Cugat del Vallès
L’antiga abadia benedictina és una de les mostres d’art
romànic més conegudes del nostre país. Amb una trajectòria
històrica que es remunta al s. V, guarda en el seu interior una
gran mostra de retaules de diferents períodes.
Es creu que l’antiga canònica benedictina es construí sobre un
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castrum romà. Els orígens del monestir es remunten al s. IX,
encara que hi ha teories que apunten a una possible canònica
entorn les restes del sepulcre de Sant Cugat, establert a la
zona ja des del s. V. L’inici d’una comunitat estable, però,
s’atribueix en període de Carlemany. La construcció d’un edifici
que articulés les dependències entorn d’un claustre data,
aproximadament, de l’any mil sota l’impuls de l’abat Odó.
L’edifici que es veu avui és, òbviament, fruit d’un llarg procés
constructiu que va perdurar fins a la dissolució al 1835 de la
comunitat benedictina.
Un dels elements més impressionants del conjunt és el
claustre, format per quatre galeries d’arcs de mig punt amb
decoració historiada als seus capitells, la qual es pot datar
entre els s. XII i XVI.

Església de Sant Pere de Rubí.

L’església és un edifici de tres naus capçat amb tres absis.
Conserva mostres romàniques i altres que ja deriven cap al gòtic,
ja que l’arc de la seva construcció avarca els s. XII i XIV. L’església té
també un creuer rematat per un cimbori octogonal amb cúpula.
Les naus laterals són gairebé en la seva majoria d’estil gòtic, tret
de tres, que daten del s. XVI, igual que la coberta que ostenta
una volta nervada de creueria. La decoració arquitectònica és
mínima i es concentra en els voltants de les finestres, però restes
descobertes arran de la destrucció del cor provarien l’existència
d’algun tipus de decoració pictòrica. Al 1798 l’abat Josep Gregori
de Montero va construir una balustrada de marbre a l’alçada del
presbiteri que tancava l’espai.
La decoració de caire romànic es fa més present a l’exterior,
sobretot a la capçalera, decorada arran de la línia d’imposta

amb una cornisa marcada i amb una bateria d’arcuacions
cegues sostingudes per mènsules decorades amb diversos
motius. L’espai és ritmat per unes columnes amb base i capitell
que creuen tot verticalment els tres absis. Malgrat que la
finestra central ostenta decoració de caràcter gòtic, les finestres
dels absis laterals són sageteres, emmarcades amb petites
columnes amb capitells decorats que sostenen una arquivolta.
Una de les façanes laterals data del s. XI i pren com a base
la torre del campanar La base quadrada del campanar,
corresponent a l’església del s. XI, separa clarament la unitat
romànica de la capçalera amb el gòtic del lateral de llevant i
la façana. Són posteriors, entre els s. XVI i XVIII, els tres cossos
superposats que allotgen les campanes i sense les faixes
llombardes del primer pis romànic.
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La façana principal fou construïda al s. XIV, i deixa veure a
la seva estructura les tres naus interiors. L’element més
destacat d’aquest cos és la immensa rosassa de més de 8
metres de diàmetre. Hi ha també dos rosetons laterals de
petites dimensions. I la portada monumentalitzada per una
degradació d’arcs ogivals sostinguts per columnetes amb
capitells decorats. Al centre el timpà, segurament en origen
decorat amb una pintura de l’Epifania.
Més enllà dels tresors que es mostren en la museïtzació que
avui es pot visitar dins del cenobi, un catàleg de retaules
pintats per embellir l’antiga església abacial enriqueixen
encara més tot el recinte. S’ha de destacar el retaule de Pere
Serra de 1375 dedicat a Santa Maria de tots els Sants, o
el retaule de Sant Miquel del s. XVI. Altres obres importants
per a la història del monestir, com el retaule de Sant Cugat
d’Aine Bru o el Miracle Romanum de Joan Melch, s’han de
contemplar fora del monestir, ja que actualment s’alberguen
al MNAC i al British Museum respectivament.
Església de Sant Pere de Rubí
Malgrat la seva aparença actual, l’església de Sant Pere de
Rubí està documentada des de l’any 986, quan era el centre
de l’antic nucli poblacional. Al 1884 fou objecte d’una intensa
renovació a mans d’Antoni Casademunt.
L’església de Sant Pere de Rubí es documenta des del 986
en relació a l’antic estat de població de l’actual vila. Va
esdevenir parròquia a l’entorn del 1043. Si es segueix la pista
de la decoració llombarda en un dels seus murs exteriors,
es pot assenyalar que possiblement durant els s. XI i XII es
fessin renovacions a l’edifici aprofitant material de l’anterior
construcció preromànica.
Aquest edifici d’estil llombard ostentaria una planta de
creu llatina, de nau única, amb cobertura de volta de canó
lleugerament apuntada. També amb transsepte marcat i
capçat amb un absis únic i recte. Al 1577 s’afegiren unes
capelles laterals. Al segle XIII es va transformar la façana i es
construí la portada. El campanar s’inicià entre els segles XV i
XVI i té una robusta planta quadrada.
Al 1809 les tropes franceses van saquejar per complet
l’edifici. Al 1884, tal com s’ha esmentat, l’arquitecte Antoni
Casademunt s’encarregà d’una ampliació que va donar un
aire nou a l’edifici. Durant la Guerra Civil, al 1936, l’església
fou incendiada i va quedar devastada per complet.
Per tant, de les restes romàniques originals en conservem ben
poc: un parament de mur a la façana de ponent, que permet
evidenciar les decoracions llombardes amb arcuacions cegues;
una part de volta i el vestíbul. Del segle X hi ha una finestra
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geminada amb mainell de marbre i doble capitell. També hi
ha restes de la portada del segle XIII amb unes arquivoltes de
mig punt sobre columnes i l’imposta decorada amb mènsules
i altres elements decoratius de la construcció romànica.
Dins la Capella del Santíssim es poden veure restes de
un retaule barroc dels escultors Francesc i Jaume Rubió
encarregat pel municipi a principis del segle XII.
Esglésies de Sant Pere de Terrassa (Seu d’Ègara)
Amb els seus orígens al s. V, quan va ser fundada la diòcesi
d’Egara, el conjunt de les esglésies de Sant Pere, Sant Miquel
i Santa Maria constitueix un dels conjunts arqueològics
paleocristians més importants de Catalunya.
El conjunt monumental de les Esglésies de Terrassa, integrat
pels edificis esmentats de Sant Pere, Santa Maria i Sant
Miquel, s’ubica a l’antic poble de Sant Pere de Terrassa. El seu
origen data del s. V, però les seves manifestacions principals
daten dels s. IX i X, i les restauracions del s. XII, esdevenint
una mostra excepcional del patrimoni medieval català.
L’edifici parroquial dedicat a Sant Pere, ubicat al nord del
recinte, barreja elements constructius de tradició preromànica datats entre els s. IX i X, com la zona de la capçalera
i el transsepte, i elements propis del s. XII, com la nau. La
planta és de nau única capçada amb un absis trilobulat de
perfil d’arc de ferradura i transsepte marcat. La coberta és
de volta de canó. Al terra de l’absis hi ha un magnífic mosaic
del s. X, que seguint les línies romanes, ostenta decoració
geomètrica. L’absis, a més, queda tancat per un retaule de
pedra que conserva traces de pintura del s. XI dins dels nínxols
que genera l’estructura. Hi ha representat Sant Pere i Jesús,
els apòstols i altres personatges bíblics. L’edifici conserva
també restes de pintura mural gòtica, encara que amb un estil
arcaic, que datarien del s. XIV. Uns afegitons moderns obren
al lateral de la nau dues capelles dedicades a Sant Valentí i al
Santíssim.
Al mur sud de la construcció s’hi obre una senzilla porta
d’ingrés a l’edifici decorada amb arquivoltes sense decoració.
A banda i banda de la porta hi ha dues grans finestres de mig
punt amb guardapols. A la cornisa hi ha mostres escultòriques
en les mènsules amb signes zodiacals, caps humans, i elements
fantàstics que datarien de l’ampliació del s. XII.
Dos campanars completen el conjunt, un a cada extrem de
l’edifici segurament d’època romànica.
A l’interior es conserva actualment un retaule gòtic pintat per
Jaume Huguet i dedicat als sants Abdó i Senén, en origen
pintat per aquest edifici, però que durant molts anys es va
conservar a l’església de Santa Maria.

Esglésies de Sant Pere de Terrassa.

Més enllà de l’edifici de Sant Pere, és molt recomanable la
visita a l’edifici de Sant Miquel, que guarda el traç original
dels s. IX-X. És de planta centralitzada de creu grega amb
nínxols als àngels, i absis amb planta de ferradura, tot cobert
amb cúpula. L’edifici ostentava funcions cementirials. És
imprescindible també la visita a l’església de Santa Maria, del
s. X-XII, amb planta de creu llatina, absis de ferradura i quadrat
a l’exterior amb evidents decoracions llombardes. L’absis de
Santa Maria conserva decoracions murals que narren la Passió
de Crist, datades segurament al s. X, així com una taula altmedieval, i una talla gòtica de la Verge. Una absidiola lateral
conserva frescos del s. XII amb representacions de la vida de
Tomàs Becket, i un Crist en Majestat.
Monestir de Sant Llorenç de Munt
Poc es conserva del cenobi de Sant Llorenç del Munt, però
la seva església, completament restaurada durant els s. XIX i

XX, és un dels millors exemples del primer romànic llombard.
L’edifici és, avui en dia, Bé cultural d’interès nacional.
El monestir de Sant Llorenç del Munt està ubicat al cim de la
Mola, a uns 1.100 metres d’alçada. Segons documentació,
a la zona hi havia edificis de culte des de mitjans del s.
IX. La tradició atribueix la fundació del cenobi benedictí als
monjos de Sant Cugat entorn el 985, encara que va ser
refundat com a monestir independent al 1013. Sembla ser
que l’església que es conserva va ser promoguda per l’Abat
Odaguer a mitjans del s. XI i va ser consagrada el 1064.
Després de dependre de Sant Ponç de Tomeres, cap a finals
del s. XI i inicis del XII el monestir va tornar a dependre de
Sant Cugat del Vallès.
A mitjans del s. XV un incendi marcà el tret de sortida de la
decadència del cenobi, que va estar ocupat fins el 1608, any en
el qual va deixar de tenir abat propi. Durant el s. XVII un sacerdot
tenia, encara, cura del recinte. Al 1808, però, amb l’ocupació
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Monestir de Sant Llorenç de Munt.

Napoleònica, el monestir va ser profanat i saquejat, fet que va
deteriorar encara més la construcció, ja de per si malmesa.
L’any 1868 s’inicià la restauració de les dependències a càrrec
d’Antoni Vergés, de la parròquia de Sant Llorenç Savall. La
restauració va finalitzar ja entrat al s. XX, quan es va reobrir el
monestir i va ser declarat Bé cultural d’Interès Nacional.
L’església del monestir és una de les millors mostres del
primer romànic català. L’edifici té planta basilical de tres naus
separades per pilars, amb la nau central molt més alta i ample
que les laterals. Està capçat per tres absis semicirculars, amb
una finestra de doble esqueixada cada un, a més el central
està decorat amb petites absidioles. El transsepte no es marca
a l’exterior, i a la zona del creuer és desenvolupa un cimbori
amb cúpula de base octogonal traspassada en trompes. La
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coberta és de volta de canó reforçada amb arcs faixons.
A l’exterior es pot veure la decoració dels absis, que segueix
les característiques del romànic llombard: sòcol, lesenes i
arcuacions cegues. Hi ha també un campanar de planta
quadrada d’una alçada inusual, fet que ha portat a la hipòtesis
que sigui un cloquer inacabat. De les antigues dependències
monacals només en queda un atri a la paret nord de l’església.
Als peus de l’edifici hi ha la façana principal, d’època posterior,
que ostenta un campanar d’espadanya.
Tot el conjunt adopta una tonalitat rogenca que l’hi dona
una plasticitat especial. Aquest cromatisme es deu a l’ús de la
pedra de la zona.
Procedent d’aquesta església es conserva un frontal d’altar
del s. XII, avui custodiat al Museu Episcopal de Vic.

T O R T O S A

Ruta Centre. Ruta del Maestrat de
Montesa i dels Ports de Morella

						

D

es de la planúria que fou senyoriu del Temple i, un
cop extingit l’orde, passà a jurisdicció del de Montesa,
que hi establí capital del maestrat a Sant Mateu, l’orografia
brinca sobtadament a les altures abruptes i esquerpes dels
Ports de Morella, ciutat reial i de gran puixança comercial,
cultural i econòmica a l’edat mitjana. La tradició monàstica
cenobial del Maestrat (franciscans, dominics i monges de
Santa Clara) s’abraça amb la dels Ports, on brillen pel seu art i
història l’antic monestir cistercenc de Benifassà, avui cartoixa
femenina, i nombroses esglésies i ermites del primer i segon
gòtic, que s’equilibren amb antics castells montans presidits
pel de Morella. Els itineraris i estances del papa Luna i el rei
Ferran d’Antequera relacionats amb la fi del Cisma d’Occident
coincideixen amb els camins i santuaris de devoció mariana a
la Balma, Traiguera, Sant Mateu i Vallivana.

Església de l’Assumpció de Traiguera
L’església parroquial de l’Assumpció de Maria de Traiguera,
d’estil renaixentista, s’erigí inicialment al s. XIII com un temple
gòtic primerenc amb pervivències de l’estil romànic.

Campanar de l’església de l’Assumpció de Maria de Traiguera.
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fotografia: Matilde M.

i entaulaments classicistes. Gran part de l’església està
decorada amb un esgrafiat barroc valencià d’un traçat molt
acurat i minuciós.
De l’exterior cal destacar la porta principal, la qual s’ubica
al costat de l’Epístola, als peus de la nau. Situada entre dos
contraforts, es constitueix per una obertura d’arc de mig
punt emmarcada per dues columnes dòriques exemptes.
Sobre el fris superior, que tanca l’estructura, s’erigeix un
fornícula apetxinada que acull la imatge de la Mare de Déu,
culminada per un frontó triangular partit. L’accés principal es
complementa amb una obertura realitzada als peus de la nau,
una gran porta gòtica ferrada de fusta del s. XV. Tanmateix,
del perfil de la construcció, destaca un imponent campanar
de planta octogonal construït a principis del s. XV.
La visita al temple es complementa amb el museu parroquial,
integrat per una important col·lecció d’orfebreria litúrgica
donada pel rector Ramon Pastor, curial de Benet XIII i Climent
VIII.

Reial Santuari de la Verge de la Font de la Salut.

De la inicial construcció en coneixem pocs detalls. No obstant
sabem que fou ampliada durant el s. XIV i XV. L’actual edifici,
clarament renaixentista, es finalitzà el 1622. Una darrera
ampliació que no va comprendre el tram dels peus de la nau, la
qual es tancà amb una paret, lloc on s’inicien els arcs formers,
i amb una senzilla porta, reaprofitada de l’antic temple.
L’actual edifici és de planta rectangular amb una sola nau.
Està capçada per un absis vuitavat cobert amb una volta
estrellada. A banda i banda hi ha capelles laterals entre
contraforts, formant així un pas lateral. La nau està coberta
amb una volta de creueria típicament gòtica, sustentada per
un sistema d’arcs formers de mig punt i pilastres, estreps
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Reial Santuari de la Verge de la Font de la Salut
Considerat un dels monuments més característics de
Traiguera, el Reial Santuari de la Verge de la Font de la Salut
esdevé un important vestigi del pas de les Ordres de Montesa
i dels Hospitalaris pel municipi.
La llegenda narra que l’origen de la devoció a la Mare de Déu
en aquest indret s’inicià a partir de 1348, quan dos pastors
van trobar la imatge de la Verge al fons d’un brollador. Tot
i els intents de traslladar-la a l’església del poble, la Verge
retornà reiteradament al seu lloc d’origen, suscitant així la
construcció d’una ermita vora la font.
De la construcció inicial, ubicada on avui trobem l’hostatgeria,
no en queda cap vestigi. Tampoc coneixem el traçat del temple
del s. XV, el qual ocupava el que ara és la nau del temple.
Així doncs, la major part de les edificacions que observem
actualment corresponen a les construccions i modificacions
produïdes entre el s. XVI i XVII. El conjunt està format pel
temple (s. XV-XVIII), l’hostatgeria (s. XV-XVII) , la Casa dels
Capellans (s.XVI), el palau del Duc Alfons d’Aragó (s. XVI) i la
font del Miracle.
El temple actual, capçat per un absis central i dues absidioles
laterals, és de planta rectangular. Una única nau de tres trams
amb transsepte i presbiteri, coberta amb volta de canó amb
llunetes, la qual és flanquejada per capelles laterals. Al creuer
s’alça una cúpula sobre petxines sense tambor. Junt a les
pilastres corínties recolzades sobre rocalles que ornamenten
la nau i el creuer, cal destacar la decoració pictòrica interior,
realitzada al 1736 amb estil barroc. Es tracta d’un programa

iconogràfic realitzat amb pintura el tremp el tema central del
qual és l’exaltació de la Mare de Déu.
A l’exterior cal destacar el magnificent pòrtic renaixentista
conformat per carreus i tres arcs de mig punt, el qual s’alça
tal com un arc de triomf. En ell hi trobem la portada principal,
flanquejada per columnes corínties. Tanmateix és interessant
mencionar el campanar gòtic d’espadanya, l’únic testimoni
de la construcció del s. XV.
Ermita de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Mateu
Es tracta d’un interessant conjunt arquitectònic, compost per
l’església, l’hostatgeria i altres construccions annexes, bona
part del qual fou construït entre el s. XVI i XVII.
Ja al s. XV, al mateix cim, va existir una ermita dedicada a
Sant Antoni Abat i Sant Pau Ermità. Fou arrel de la troballa
d’una imatge de la Mare de Déu, a finals del s. XVI, que
augmentà la devoció a la zona. En motiu d’aquest fet es
construí l’hostatgeria i l’ermita, finalitzada al 1622. Una tasca
constructiva que continuà al llarg del s. XVII, amb diferents
intervencions als s. XIX i XX.
D’aquesta manera l’actual ermita, molt ben cuidada, és d’estil
renaixentista amb elements decoratius barrocs. L’església, de
nau única amb capelles laterals i transsepte, és culminada
amb un absis rectangular. Un conjunt, cobert amb volta de
canó, al que cal sumar el cor, la sagristia i el cambril, lloc on
es venera la imatge de la Mare de Déu. En el creuer, alhora,
s’alça una cúpula sobre petxines.
A l’exterior observem una àmplia façana carreuada on
s’obra una portalada barroca adovellada d’arc de mig punt.
Aquesta queda emmarcada per dues pilastres que sostenen un
entaulament sobre el qual descansa una fornícula en forma de
petxina. La fornícula, al seu torn, queda emmarcada per pilastres
i és coronada per un frontó triangular. Adossat a l’església
trobem un campanar de planta quadrada, el qual fou construït
al 1728 gràcies a les aportacions del gremi de llauradors. A
la mateixa plaça on s’ubica l’ermita trobem l’hostatgeria, un
edifici de caràcter massís constituït per diferents dependències.
Encara que l’ermita és visitada per gent de tota la comarca,
els sanmatevans celebren la seva romeria el segon dissabte
després de Pasqua. També s’organitza una segona romeria,
dins de les festes majors, el dia del “Sanmatevà absent”.
Església Arxiprestal de Sant Mateu
L’església arxiprestal de Sant Mateu és una de les
construccions gòtiques valencianes més destacades. En el si
de la construcció, despullada d’elements decoratius superflus,
llueix una austera i imponent nau gòtica.

Portada de l’ermita de la Verge dels Àngels de Sant Mateu.

El temple es troba documentat des de mitjans del s. XIII. Tot i
això va viure la seva etapa constructiva més important a partir
de mitjans del s. XIV, quasi simultàniament a la Catedral de
Tortosa. Es tracta d’un edifici del s. XIII amb intervencions
posteriors als s. XV, XVII i XVIII. Junt a la nau gòtica (s. XIVXV), els elements més destacats són la portalada romànica (s.
XIII), la porta lateral i la torre del campanar (s. XV).
La construcció, majoritàriament d’estil gòtic, és de planta
de creu llatina coberta amb volta ogival. Té una nau única
culminada per un absis poligonal de cinc cares i quatre petits
absis laterals, amb capelles laterals. En ella hi destaquen la

35

Clau de volta de l’església arxiprestal Sant Mateu.

capella de la passió i la de Sant Climent, ambdues del s.
XVIII. Fins al 1936, al centre de la capella major s’hi ubicava
un gran retaule renaixentista del qual encara se’n conserven
fragments. L’interior, en conjunt, és un espai diàfan i unitari,
seguint així el més pur estil gòtic català.
En el carreuat de la façana principal s’obra una portalada
romànica formada per un arc de mig punt adovellat.
L’estructura queda emmarcada per tres arquivoltes que
descansen sobre columnes i els seus respectius capitells.
Aquest, ornamentats amb formes vegetals i escenes
figuratives, esdevenen l’únic element decoratiu. Així, a la
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banda de l’Evangeli, trobem fulles d’acant, animals abraçats
lluitant entre figures humanes i fulles aquàtiques; a la banda
de l’Epístola, fulles d’acant, el banquet d’Herodes i Adam
i Eva. També a l’exterior, trobem una portalada lateral
d’origen gòtic formada per un arc apuntat, arquivoltes,
fronda i magolla. En el perfil de la construcció destaca un
campanar gòtic de planta octogonal, el qual s’erigeix el
marge del temple.
En conjunt, l’austeritat i les solucions tècniques arquitectòniques aplicades en el conjunt de la construcció, ens remeten a
les edificacions cistercenques.

Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella
En el nucli medieval de Morella s’alça una autèntica joia
arquitectònica, la Basílica Arxiprestal de Santa Maria la Major.
Una obra mestra que és considerada, per alguns historiadors,
una de les esglésies més belles del gòtic valencià.
El temple, construït entre 1265 i 1343, no va estar totalment
acabat fins el 1593, quan va ser consagrat pel bisbe de
Tortosa Gaspar Punter. La construcció s’aixecà sobre les ruïnes
d’una antiga mesquita musulmana, essent així símbol de la
reconquesta. Degut al seu període d’edificació l’església
evidencia elements gòtics i renaixentistes.

Gonzalvo.
fotografia: Jose

Santuari de Vallivana de Morella
Ubicat a 24 km de Morella, capital dels Ports, el santuari és
una de les referències més preuades de tota la zona. L’edifici
actual, del s. XVIII, evidencia les característiques típiques del
període.
Les primers mencions sobre l’existència d’una capella dedicada
a la Mare de Déu de la Font de Vallivana no es troben fins a
inicis del s. XV. No obstant és molt probable l’existència d’un
temple ja a finals del XIV. Fou l’auge de la devoció entorn
el 1423 que suscita la substitució de la primera construcció
i de l’actual imatge de la Verge. A ella la seguiren altres
construccions i modificacions ja al s. XVII i XVIII, l’ultima de les
quals fou interrompuda per la Guerra de Successió.
El temple actual, corresponent a la construcció de la primera
meitat del s. XVIII, és d’una sola nau amb capelles laterals.
En planta destaquen un gran reraltar, el transsepte i un
cambril d’estil neoclàssic. Molts dels elements interiors que
ornamentaven l’església, com ara altars barrocs o pintures
d’artistes morellans, desaparegueren durant la Guerra Civil i
en una restauració d’inicis del s. XIX.
Pel què fa a l’exterior, cal destacar una portalada barroca i
un campanar de planta quadrada del s. XVIII. A la portalada
observem les ondulacions típiques del barroc. Es tracta
d’una estructura conformada per pilastres que sostenen un
entaulament. Sobre aquest nivell s’aixeca una estructura
similar, de petites dimensions, la qual emmarca una
fornícula. La portalada és ornamentada amb volutes i aletes,
utilitzades sistemàticament com a elements decoratius.
També adossada a l’església trobem l’hostatgeria, una
mansió gòtica del s. XV.
La imatge de la Mare de Déu de Vallivana, patrona de Morella,
és gòtica i està feta de terracota policromada. No obstant la
llegenda narra que la verge fou un regal de l’Apòstol Jaume,
que, quan vingué a evangelitzar els espanyols, passà per
aquesta localitat abans d’anar a València.

Façana del Santauri de la Verge de Vallivana de Morella.

Es tracta d’una basílica de tres naus, de quatre trams, coberta
amb voltes de creueria. El temple, en correspondència amb
les naus, és capçat per tres absis. A l’interior, d’una riquesa
extraordinària, destaca el retaule xurrigueresc de l’altar major
(s. XVII), obra de Vicent Dolç. Cobert de pa d’or, la seva
resplendor daurada contrasta amb la nuesa i la fredor de la
pedra gòtica. En el segon tram de la nau central, sobre un
arc rebaixat, s’aixeca un altre dels elements més destacats del
temple, el cor (s. XV). És una obra renaixentista de Pere Segarra
que, degut a les característiques de la seva volta estrellada, és
considerada un exemplar pràcticament únic en el món.
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Portades gòtiques de la basílica arxiprestal de Santa Maria de Morella.

En comunió amb la riquesa interior trobem l’exterior, on
destaquen dues magnificents portalades gòtiques, la dels
Apòstols (s. XIV) i la de les Verges s. (XV). Ambdós accessos
al temple evidencien una estructura característica del
període. Estan conformats per columnes sobre les quals es
desenvolupen les arquivoltes, essent aquestes rematades
per un gablet. La porta major, la dels Apòstols, mostra
elements decoratius renaixentistes en els extrems, fruit
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d’una intervenció posterior. En ella s’hi acull una imatge
de la Verge del s. XV. L’altra portalada, més refinada,
presenta una imatge de Santa Úrsula del mateix període.
En el perfil exterior, a la capçalera, sobresurt el campanar
d’espadanya.
A l’interior, junt als elements mencionats, cal destacar l’òrgan
barroc (s. XVIII), la capella de la Comunió (s. XVII) i el Museu
Arxiprestal, ubicat a la sagristia.

Santuari de la Nostra Senyora de la Balma.

Santuari de Nostra Senyora de la Balma
Prop de Sorita, una muntanya de singular forma s’eleva
majestuosa. A la meitat de la seva altura es divisa una línia de
blancs edificis. És el santuari de la Mare de Déu de la Balma.
Segons la llegenda hem de situar l’origen del santuari al s.
XIV, quan de forma miraculosa fou trobada la imatge de la
Verge. Tot i això la primera ermita documentada a la zona,
al 1380, estava dedicada a Santa Maria Magdalena i Sant
Blai, titularitat que segurament canvià arran de la misteriosa
aparició. Les primeres obres documentades a l’ermita són de
mitjans del s. XVI. Així sabem que durant el s. XV i XVII es
dugueren a terme diferents remodelacions. L’actuació més
important fou entorn el 1670, moment en què s’amplià la
nau, es construí el campanar i es realitzà la portada.
El santuari ocupa una gran cova dins la muntanya, en la qual,
quedant acollit de forma singular, es crea un espai de recolliment,
intimitat i silenci. L’església és d’estil renaixentista i compta d’una
nau única de planta irregular. A l’interior es pot apreciar la
presència de la mateixa roca on s’ubica, tal com veiem al sostre o

al mur de l’Epístola. També destaca un cambril dedicat a la Mare
de Déu.
A l’exterior s’observa la obliqüitat de la façana, formada de
carreus i centrada per una portada damunt la qual hi ha una
fornícula amb la imatge de la Mare de Déu. La portada està
formada per una obertura envoltada amb pilastres estriades,
les quals sostenen un entaulament. Sobre aquest descansa un
frontó triangular partit, que, al seu torn, suporta la fornícula
amb la Mare de Déu. La prolongació de la façana dóna forma
a un campanar quadrangular de dos cossos.
Al costat de l’ermita trobem una acollidora hostatgeria
composta per diverses edificacions la qual fou construïda al
s. XVI i recentment restaurada. També cal destacar la “Creu
Coberta”, pedró on s’aixeca una estructura en forma de
templet cobert de teules blaves i sostingut per columnes.
La festivitat de Sorita es realitza el primer cap de setmana de
setembre, moment en què el poble en processó procedeix
a buscar la Verge per a passejar-la i retornar-la finalment al
temple.
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