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Coro a complement i dins la mateixa línia que en el volum 6e de les 
Monografies del Montseny (1991), pags. 83-106, estudfavem el Montseny 
des del punt de vista civil o polític o dels Dominis i jurisdiccions en que 
es va fraccionar a l' edat mitjana, avui pretenem fer-ho en l' aspecte reli
giós. 

L'ambit que donem al mot Montseny és el mateix que senyalavem 
en el treball anterior, és a dir, una ampla rodalia que inclou 21 munici
pis actuals (13 del Valles Oriental, 4 de la Selva i 4 d'Osona) que donen 
un total de 658,87 Km2 i un poblament, segons el cens de 1991, de 
46.333 habitants. 

Si en l' aspecte civil remarcavem el paper de fita, que és a la vegada 
punt d'unió i de separació, que tenia el Montseny entre tres antics com
tats, el mateix i amb més raó es pot dir en l' aspecte religiós. Els tres anti
quíssims bisbats de Barcelona, Girona i Vic-Osona tenen coro a únic 
punt de contacte la fita ja famosa, i recentment renovada, situada al Coll 
de Sant Man;al, coneguda coro la "Taula dels tres bisbes". Els tres mo
llons o seients situats entorn de la vella taula o roda de molí correspo
nen cada un d' ells a un bisbat diferent. 

Tanmateix les divisions religioses actuals no corresponen exacta
ment a les divisions medievals perque han experimentat alguns canvis; 
el primer va tenir lloc, avanc;at el segle XVII, quan el monestir de Sant 
Marc;al, amb la seva vall o antiga parroquia, va passar de la diocesi de 
Vic a la de Barcelona1 i la segona i més important, el 1957, quan, coro a 
conseqüencia del concordat signat el 1953 entre la Santa Seu i el general 
Franco, es van voler identificar el maxim possible els límits religiosos 
amb els civils; aixo va fer que la parroquia de Riells, amb la sufragania 
de Sant Llop de Viabrea, passés de la diocesi de Barcelona a la de Giro
na, per pertanyer a aquesta província, i també que, coro a compensació 
de les parroquies de les províncies de Lleida i de Tarragona que es van 
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prendre al bisbat de Vic, se li danés una llenca de parroquies que ana
ven del Montcau al Montseny, entre les que hi havia les montsenyen
ques del Figueró i de Montmany, aquesta sense el santuari de 
Puiggraciós. 

Aixo dónala divisió religiosa actual, que és la que es reflecteix en el 
mapa i els dos quadres o relacions de parroquies i d' esglésies que 
acompanyen aquest treball. Ultra aquestes anomalies, hi ha al Mont
seny una altra particularitat, poc freqüent antigament, i és que en un 
mateix terme o municipi les seves parroquies es divideixin en dos bis
bats. Aixo passa a Arbúcies on des de sempre les seves dues parroquies 
de Sant Cristofol de Cerdans i de Sant Mateu de Joanet, pertanyen a la 
diücesi de Vic i la resta del municipi a la de Girona. 

ANTECEDENTS HISTÓRICS 

No es coneix el moment en que es va implantar al Montseny el cris
tianisme. Tot i la classica resistencia de la gent de les muntanyes i del 
camp o dels pagus (d' on deriva el nom de pagans) a acceptar la nova 
religió, aquesta s'havia solidament implantat a les nostres latituds els 
segles IV i V. N'és un indici l'aparició i organització de les tres diocesis 
que es reparteixen el Montseny: la diocesi de Barcelona documentada 
des del 347, la de Girona des de l' any 400 i la de Vic-Osona des de l' any 
516. 

Cal suposar que els seus territoris estarien ja ben precisats als se
gles IV-Vi que aquests calcarien antigues delimitacions tribals i adminis
tratives romanes. 

Entorn de l' any 450 va succeir un fet que podia ha ver afectat reli
giosament el Montseny; dintre del Valles es va crear la nova diocesi 
d'Egara o de Terrassa, amb un territori separat de la diocesi de Barcelo
na. Aquest bisbat va estar en funcionament fins a la invasió dels arabs 
que arribaría a aquestes contrades entorn del 7152

. Salvador Cardús i al
tres autors que s'han ocupat d' aquesta diocesi suposen que el seu terme 
o jurisdicció s' estenia per tot el Vallés o part situada entre les serralades 
litoral i pre-litoral de la diocesi de Barcelona i per tant que devia inclou
re el sector del Montseny; aixo és, pero, un tema que no es pot compro
var i d' altra banda tampoc sabem si podía afectar massa el sector 
vallesa del Montseny perque no sabem quines parroquies o centres reli
giosos, si és que n'hi havia, funcionaven alfa en aquell temps. 
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Sant Cristofol de la Castanya, Brull (Foto: J. Mª Riubrugent). 



Les primeres notícies escrites, com exposavem ja en el treball refe
rent als Dominis i jurisdiccions, són de l'any 862 quan el rei franc Carles 
el Calb va donar al bisbe Frodoí de Barcelona un notable domini situat 
al Montseny, el qual era una part dels béns que el mateix rei havia do
nat a Unifred o Humfrid el 858, en nomenar-lo comte de Barcelona i 
marques de Gotia3

. 

Aquests béns, confirmats al mateix bisbe Frodoí el 9 de setembre 
del 878 pel nou rei Lluís, inclo'ien el lloc de Tapiales i de Vallgorguina, 
el lloc de Riells, que diu que es trobava in latere Montis Signi, les viles 
rurals de Breda i de Campins i altres béns situats a Santa Maria i a Sant 
Esteve, llocs que sabem per altres documents que són les dues parro
quies de Palautordera4

. 

En aquest mateix document consta que es dóna al bis be "el Vilaret 
que s'anomena Cerdans des del cim del Montseny fins al riu Tordera, 
excepte el que els homes díts hispani van extreure de l'erm"; són parau
les textuals que hem tradult del llatí. L'amplia delimitació del lloc de 
Cerdans "des del cim del Montseny al riu Tordera" ha fet que alguns 

Sant Jaume de Víladrover, antiga sufragania del Brull (Foto: J. Mª Ríubrugent). 
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Vista de llevant de Sant Cebria de la Mora.(Foto: J. MB Riubrugent). 

autors busquessin o busquessim un altre lloc dit Cerdans, diferent del 
Cerdans d' Arbúcies, entre els termes de Vilamajor i Palautordera. Aba
da! l'identificava amb Cerdans d' Arbúcies i així ho repetia jo en un tre
ball del 19615 i de nou em reafirmo en el fet. No consta al Valles cap 
Cerdans que pugui correspondre a l' esment del 878. 

Les notícies d' aquest document no valen pas dir que aleshores Bre
da i Cerdans fossin del bisbat de Barcelona sinó únicament que el rei 
franc donava les rendes i el domini reial de dits llocs al bisbe de Barce
lona, coma recompensa a la seva fidelitat després que el comte i el mar
ques Unifred o Humfrid s'hagués rebel-lat i tralt al rei franc. 

Les primeres notícies sobre l' actuació de bisbes al Montseny les te
nim en les actes de consagració d' esglésies i les informacions sobre 
l'ambit de les diocesis que donen els vells documents coneguts de deli
mitació dels bisbats de Vic i de Barcelona. 

LES ACTES DE CONSAGRACIÓ 

Aquests documents són basics per coneixer notícies concretes de les 
parroquies, la seva dotació i els seus límits. 
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La quasi totalitat d'actes de consagració, <lites també dotalies, han 
estat publicades moltes vegades. Un treball recent les referencia totes i 
en publica algunes per primera vegada, a ell remetem el lector6: 

- 5-VIII-898, el bisbe Gotmar de Vic consagra l'església de Sant Martí 
del Congost o d' Aiguafreda de Dalt, a la que uneix les esglésies del 
territori de Centelles (R.O.n. 18). 

- 6-Il-923, consagració pel bisbe Guiu de Girona de l'església de Sant 
Quirze d' Arbúcies a la que uneix com a sufraganies les esglésies de 
Santa Maria de Lliors, Sant Pere Despla, Sant Nazari, Sant Climent, 
Sant Iscle i Sant Segimon (Segons notícies A.P. Arbúcies). 

- 22-VIII-1062, els vescomtes d'Osona doten l'església de Sant Martí 
del Brull que feia poc havia consagrat el bisbe de Vic, Guillem de 
Balsareny (R.O. n. 200). 

- 8-XII-1066, el bisbe de Vic, Guillem de Balsareny, consagra l'església 
i el monestir de Sant Marc;al del Montseny, erigit ambla protecció 
dels senyors del castell de les Agudes (R.O. n. 211). 

- 4-X-1068, els bisbes de Barcelona i de Girona consagren l'església del 
monestir de Sant Salvador de Breda erigit pels vescomtes de Girona 
(R.O. n. 214). 

- 7-VI-1082, el Bisbe Berenguer Sunifred de Lluc;a, de Vic, consagra 
l' església de Sant Cristofol de la Castanya (R.O. n. 231). 

- 13-XII-1082, el mateix bisbe de Vic consagra l'església de Sant Martí 
de Viladrau (R.O. n. 232). 

- 13-XII-1086, el bisbe Berenguer Guifré de Girona consagra l' església 
de Sant Lloren<; de Gaserans (R.O.n. 240). 
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23-IV-1099, el bisbe de Barcelona consagra l'església de Sant Vicenc; 
de Gualba (R.O. n. 259). 
10.X-1104, el bisbe de Barcelona Berenguer consagra l'església de 
Sant Martí de Mosqueroles (R.O. n. 279). 
5-Il-1105, els bisbes de Vic, Arnau de Malla i de Girona, Bernat Um
bert, consagren l' església del monestir de Sant Mar<;al del Montseny 
i obliguen els monjos a retornar a l' església del Montseny (R.O. n. 
286). 
8-V-1106, el bisbe de Barcelona Berenguer, consagra l'església de 
Sant Martí de Pertegas a Sant Celoni (R.O. n. 292). 
29-XII-1144, el bisbe de Barcelona Guillem de Torroja consagra l' es
glésia de Sant Cristüfol de Fogars (R.O. n. 347). 



21-II-1187 el bisbe de Vic, Ramon de Castellterc;ol, consagra l' esglé
sia de Sant Vicenc; d'Espinelves (R.O. n. 401). 

Davant la imposibilitat d' extreure d' aquests documents totes les in
formacions historiques i sobretot toponímiques que ens ofereixen en 
deixem constancia per facilitar la tasca a altres investigadors7

. En molts 
casos no subsisteixen els edificis consagrats i en altres casos sí, coro en 
el Brull, Espinelves, Gualba o el campanar de Breda. 

ELS LÍMITS DE LES DIÓCESIS 

Només coneixem documents medievals de delimitació de les dióce
sis de Vic i de Barcelona; els de Vic dels anys 978 i 1038 i els de Barcelo
na dels anys 1169 i 1176. De la diócesi de Girona no coneixem cap 
delimitació antiga, pero per exclusió en referencia a les anteriors i tam
bé gracies a les Rationes Decimarum dels anys 1279-1280 i els Nomencla
tors de parroquies de la diócesi del segle XIV, publicats per J.M. Pons i 
Guri, sabem quins eren els seus límits en temps medievals8

. 

Les dues delimitacions de Vic, fetes a seixanta anys de distancia 
una de l' altra, tot i respondre a un mateix redactat tenen alguna variant; 
diu així el seu text: 

978 ... et pervenit ad terminas qui est ínter Iohannetu et ipsa Elizeta, et 
pervenit in fines Arbuties et usque in cacumina ínter duos Sinnos et usque ad 
ipsa Calme qui dicitur de Area Mala, et pervenit ad ipso colla de Monte Nigro, 
deinde in rivo Congustum et venit ad castellum Bertilli ... 

1038 ... et progreditur usque ad terminas qui sunt ínter Iohannet et ipsam 
Elzetam, et venit in fínibus Arbutie, et inde ascendit usque ad cacumen montis 
qui dicitur Sen, et usque ad Calm que dicitur Eramala, et pervenit usque in 
Collem Montís Nigri. Deinde ad rivum Congusti venitque ad castellum Berti
lis ... 

Les dues delimitacions de la diócesi de Barcelona correspc;men a 
dues butlles una del papa Alexandre III, del 1169, al bisbe Guillem de 
Torroja i l'altra, del mateix papa, l'any 1176, al bisbe B~rnat de Berga9. 

En elles es confirmen els béns, possessions i límits de la diócesi barcelo
nesa: La distancia de set anys que les separa i el fet d' ésser una copiada 
de l' altra fa que no hi hagi variants entre elles. 
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Diu així el seu text: 

Scilicet a loco Arie ubi sancti Martini de Arenaris ecclesia dicitur, et sicut 
a Monte Nigro transít ad aquam de Breda et ascendit usque ad cacumen Mon
tis signí et a cacumine Montís sígní sícut tendít ad Collem Frumígií, índe per 
declivium montís de Tagamanent, descendit per medíum Congustum, ad Fa
gam ultra montana castrí de Califa ... 

D'aquests documents s'extreuen els noms següents: Joanet, Saule
da, Arbúcies, la riera de Breda, el cim del Montseny, Collformic, el Pla 
de la Calma, el vessant de Tagamanent, el riu Congost, el castell de Ber
tí, etc. Ambdues delimitacions deixen dar que els límits es van mante
nir de l' edat mitjana a les petites modificacions abans esmentades del 
segle XVII i del 1957. 

LA DIVISIÓ PARROQUIAL 

Després de la divisió diocesana, la més basica i transcendental en 
tot estudi de la vida religiosa d'un indret és la divisió o fragmentació de 
parroquies. 

La parroquia és l' entitat jurídica i pastoral més basica de la vida re
ligiosa, sobretot en epoca medieval. És a través de les parroquies i dels 
seus rectors que els feligresas tenien contacte amb l' església diocesana i 
la universal10

. 

L' organització parroquial remunta els segles IV i V i és per tant tan 
antiga com la diocesana, pero no es tenen notícies concretes de parro
quies a l'ambit del Montseny fins ben entrat el segle IX. És una vella tra
dició cristiana que les esglésies es reedifiquin sobre el solar d'una 
anterior, per considerar-se el seu terreny sagrat, per aixo és probable 
que sempre que es facin excavacions dins d'una església o al solar d'al
gun edifici desaparegut es pugui trobar en el camp arqueolügic molta 
informació que no s'ha conservat documentalment. 

Les esglésies parroquials tenien vinculat un terreny d'unes trenta 
passes de radi entorn seu que es considera va patrimoni de l' església i 
que rebia el nom de sagrera. Dintre de les sagreres nasqueren la majoria 
de pobles de la Catalunya vella i per tant de l'area del Montseny, com 
Arbúcies, Breda, Viladrau, Seva, Canoves, Samalús o els dos nuclis de 
Palautordera. 
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Dintre 1'ambit del Montseny hi ha pero algunes excepcions nota
bles a aquesta norma, degudes sobretot a la importancia dels dos ca
mins que vorejaven la muntanya: un pel Valles vers Giro na i l' altre, pel 
Congost, cap a Vic. El camí del Valles, antiga via romana, fou causa de 
l' origen de poblacions tan notables com Sant Celoni i Hostalric, nascu
des ambdues fora de l'ambit de les sagreres; i el camí de Barcelona a Vic 
fou causa de la naixern;a o desplac;ament dels nuclis de població de la 
Garriga, el Figueró i Aiguafreda i en temps moderns de Tagamanent. 

Les parroquies acostumaven a dependre directament dels bisbes 
respectius, bé que al' epoca del feudalisme moltes d' elles passaren prac
ticament a mans de nobles. Sota l' excusa d' assegurar-ne la seva defensa, 
aquests cobraven delmes i intervenien sovint en la seva previsió o no
menament de sacerdot. Aquesta practica o usurpació es va anar afeblint 
i acabant en temps moderns. 

Moltes altres parroquies, i d'una manera especial es constata aixo 
en el Montseny, van ésser donades o unides per senyors feudals, amb el 
consentiment dels bisbes, a monestirs o cases religioses. 

El f et que una parroquia fos sotmesa a un monestir no equivalia a 
que s' escapés totalment de l' autoritat episcopal. En realitat el bis be era 
l'únic que tenia la responsabilitat de la cura d'animes de totes les parro
quies de la seva diocesi i coma tal l'únic que ordenava preveres, consa
grava esglésies i feia visites pastorals per controlar el seu funcionament 
i estat religiós. També tenia per aixo la facultat de cobrar un dret de vi
sita, un tribut per subjecció a la catedral i el dret de nomenar o confir
mar els sacerdots que havien de regir la parroquia i aquests havien 
d'anar a buscar els sants olis a les respectives catedrals. Tanmateix quan 
una parroquia era sotmesa a un monestir a casa religiosa, aquesta rebia 
els delmes i primícies de la parroquia, deixant només una part per al 
sosteniment del rector o vicari perpetu, tenia un cert dret de vigilancia 
sobre el seu funcionament i en especial triava o nomenava els capellans 
que l'havien de regir i que per aixo presentava al bisbe perque els orde
nés i confiés la cura d'animes. Així els rectors o vicaris perpetus havien 
de prestar una doble obediencia als superiors dels monestirs i als bis
bes, en realitat depenien més dels primers que dels segons; aixo es veia 
quan hi havia algun conflicte, moment en que se solien posar al costat 
dels abats o priors dels monestirs. 

En el quadre annex donem una llista de les parroquies del Mont
seny amb una notícia de la seva antiguitat i subjecció jurídica. 
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QUADREl 
LES PARRÓQUIES DEL MüNTSENY I EL SEU ESTAT JURÍDIC 

BISBAT DE BARCELONA 

Sant Celoni. Sant Martí de Pertegas. Església parroquial del terme 
primitiu de Sant Celoni. Documentada el 1044. Era fora de la vila 
a l'indret del' actual ca pella de Sant Erasme. Des del 1151 estigué 
sota domini dels frares Hospitalers de Sant Joan. El 1703, lliure ja 
d' aquell domini, es va reconstruir dins la vila de Sant Celoni. 
Sant Celoni. Antiga capella que va donar nom a la vila, el 1088 va 
ésser donada al monestir de l'Estany, que hi va fundar una filial o 
pabordia que subsistí fins al segle XVI. 

Gualba. Sant Viceni; de Gualba. Lloc donat a Sant Cugat del Valles 
el 1023. La parroquia depenia d' aquest monestir que va reedificar 
la seva església vers el 1099. 
Fogars de Montclús. Sant Cristofol de Fogars. De domini directe 
del bisbe. L'església es va refer el 1144 i més tard estigué unida a 
Mosqueroles, entre el 1452 i el 1867. 
Sant Martí de Mosquero/es, De domini directe del bisbe. L'església, 
ara molt transformada, fou refeta el 1104. 
Santa Magdalena o Sant Marqal de baix. Erigida pels monjos de Sant 
Mar~al entorn el 1100. Depenia de l'esmentat monestir. Era centre 
d'una confraria molt esplendorosa. 
Sant Esteve de la Costa. Documentada el 862. Va dependre del mo
nestir de Sant Quirc de Colera, de l'Emporda, entre els segles XII i 
XIV. Més tard es va unir a Sant Julia del Montseny i a Santa Susanna. 
Montseny. Sant Julia de Montseny. Documentada el 1079. Refeta el 
segle XVIII. Depenia del bis be. 
Sant Mari;al del Montseny. Documentada el 1053. Parroquia de la 
diocesi de Vic. Monestir, que passa a ésser una filial de Sant Este
ve de Banyoles. El segle xvn s'uní a Sant Julia del Montseny. 
Santa Maria de Palautordera. Santa Maria de Palautordera. Docu
mentada el 862. Des del 908 depenia del monestir de Sant Cugat 
del Valles. Refeta el segle xvr. 
Sant Esteve de Palautordera. Sant Esteve de Palautordera. Docu
mentada el 862. Com l' anterior, depenia de Sant Cugat del Valles. 
Refeta en bona part el segle xvr. 
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Sant Pere de Vilamajor. Sant Pere de Vílamajor. Documentada el 
941. Depenia directament del bisbe de Barcelona. 
Santa Susanna. Documentada el 1190. De domini episcopal, unida 
molt temps a Sant Esteve de la Costa. 
Canoves i Samalús. Sant Mu<; de Canoves. Documentada el 1077. 
Subjecta al bisbe. Refeta el segle XII i modificada més tard. 
Sant Andreu de Samalús. Documentada el 1059. Depenia de la 
mensa capitular de la seu de Barcelona. 
La Garriga. Sant Esteve de la Garriga o la Doma. Documentada el 
966. Entre el 1139 i el 1592 va estar unida al monestir de l'Estany. 
La parroquia va passar a la nova església feta a la població entre 
el 1686 i el 1737. 
Montmany i el Figueró. Sant Pere de Vallcarquera. Filial de la Ga
rriga. El 1139 va ésser donada al monestir del l'Estany. 
Sant Cristofol de Monteugues. Documentada el 1021. Filial de la Ga
rriga i com ella unida a l'Estany el 1139. 
Sant Pau de Montmany. Documentada el 1139. Filial de la Garriga i 
com ella unida a l'Estany. 
-Aquestes tres últimes parroquies el 1957 van unir-se al bisbat 
de Vic. 

BISBAT DE VIC 

Tagamanent. Santa Maria de Tagamanent. Documentada el 993. El 
1093 s'intenta crear-hi un monestir benedictí. El 1148 fou cedida 
al monestir de Sant Pere de Casserres. 
Sant Martí de Tagamanent. Documentada el 1009. Al segle XI es va 
reedificar per ésser parroquia del terme de Tagamanent. 
Sant Cebria de Mora. Documentada el 1099. Depenia del bisbe de Vic. 
Aiguafreda. Sant Martí del Congosto Aiguafreda de Dalt. Documen
tada el 898. Depenia del bisbe de Vic amb intervenció inicial de 
Sant J oan de les Abadesses. El 1877 va quedar subjecta a la nova 
parroquia creada a la població d' Aiguafreda. 
El Brull. Sant Martí del Brull. Documentada el 1018. Depenia del 
bisbe de Vic. 
Sant ]aume de Viladrover. Documentada el 1131. Filial o sufragania 
del Brull. 
Sant Cristofol de la Castanya. Documentada el 1047. Depenia del 
bisbe de Vic. 
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Seva. Santa Maria de Seva. Documentada el 952. Depenia del bisbe 
de Vic. 
Sant Mamet. Documentada el 1039. Sufragania tradicional de Sant 
Fruitós de Balenya. 
Viladrau. Sant Martí de Víladrau. Documentada el 908. Depenia 
del bisbe de Vic. 
Espinelves. Sant Vicenq d'Espinelves. Documentada el 1186. Depe
nia del bisbe de Vic. 
Arbúcies. Sant Cristofol de Cerdans. Documentada el 1089. Vincu
lada a la canonica de Sant Lloren¡; del Munt, de les Guilleries, en
tre el 1319 i el 1760. 
Sant Mateu de Joanet. Documentada el 1150. Sufragania de Sant 
Hilari Sacalm. 

BISBAT DE GIRONA 

Arbúcies. Sant Quirze d' Arbúcies. Documentada el 923. Des del 
1162 va estar subjecte al monestir de Breda. 
Santa Maria de Lliors. Documentada el 923. Fou sempre filial d' Ar
búcies i per tant vinculada a Breda. 
Sant Pere Despla. Documentada el 923. Filial d' Arbúcies i unida a 
Breda. 
Sant Nazarí, Sant Iscle, Sant Climent i Sant Segimon, són citades el 
923 com a filials d' Arbúcies, pero no tenien categoria de sufraga
nies del segle XI en endavant. 
Breda. Santa Maria de Breda. Documentada el 1038. Parroquia del 
terme vinculada al monestir de Sant Salvador de Breda. 
Riells i Viabrea. Sant Martí de Riells. Documentada el 1165. Esti
gué unida al monestir de Sant Salvador de Breda. 
Sant Esteve Sabruguera o Sant Llop de Viabrea. Documentada el 
1241. Fou una filial de Riells i coma tal unida a Breda. 
-Aquestes dues parroquies fins el 1957 pertanyien a la diócesi 
de Barcelona. 
Sant Feliu de Buixalleu. Sant Feliu de Buixalleu. Documentada el 
1019. Del 1185 en endavant consta com unida al monestir de Breda. 
Sant Lloren<; de Gaserans. Documentada el 1068. Des del 1086 cons
ta com unida al monestir de Breda. 
Sant Gabriel de Grions. Documentada el 1185. Consta des d' alesho
res com unida al monestir de Breda. 
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Parroquia rural de Sant Cebria de la Mora, ara totalment despoblada, Tagamanent 
(Foto: J. M 8 Riubrugent). 



De la breu analisi feta en el quadre anterior es dedueix que de les 44 
parroquies, sufraganies o esglésies amb una certa jurisdicció i domini que 
tenia el Montseny, 26 o sigui més de la meitat, no depenien directament 
dels bisbes sinó que estaven subjectes a monestirs o cases religioses. 

Sense voler repetir el que hem sintetitzat, recordem que 12 esglé
sies, comptant-hi les sufraganies d' Arbúcies, estaven subjectes al mo
nestir de Sant Salvador de Breda, 5 al de Santa Maria de l'Estany, 3 a 
Sant Cugat del Valles, 2 a Sant Marc;;al del Montseny i una a cada una de 
les cases següents, als Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem, a Sant 
Quirc de Colera, a Sant Pere de Casserres i a Sant Lloren<;; del Munt, la 
canónica augustiniana del' actual terme de Sant Julia de Vilatorta. 

De tots aquests monestirs només dos es troben dins dels límits del 
Montseny: es tracta dels monestirs benedictins de Sant Salvador de Bre
da i del de Sant Marc;;al del Montseny. També es poden considerar del 
Montseny la pabordia o petit monestir canonical de Sant Celoni, filial 
de l'Estany, que tingué una vida molt efímera11, la suposada i efímera 
canónica de Sant Pere de Vilamajor12 i el petit monestir o casa hospita
laria de Santa Maria del Camí de la Garriga, regit per deodonades13

. 

Sant Salvador de Breda és el gran monestir del Montseny erigit el 
1038 pels vescomtes de Girona-Cabrera, coro a monestir familiar. Sem
bla que es va endegar amb l' ajuda de Sant Cugat del Valles, monestir 
del que va dependre algun temps14

. 

També el monestir de Sant Marc;;al del Montseny es va crear entre el 
1053 i el 1066, grades als senyors de les Agudes-Montseny pera ésser 
una gran casa religiosa, pero no hi va reeixir. A finals del segle XI s'ha
via unit ja coro a priorat a Sant Esteve de Ban¡oles i a partir del segle 
XIV va entrar en una total decadencia religiosa1 . 

Remarquem finalment que les parroquies medievals de cada dió
cesi es trobaven repartides en ardiaconats o deganats, dignitats crea
des al llarg dels segles XII i XIII; en temps més recents aquestes 
divisiones administratives es convertiren en arxiprestats. Els antics 
ardiaconats s' estenien per sectors molt semblants a les modernes co
marques, així les parroquies de la diócesi de Girona pertanyien a l'ar
diaconat de la Selva, les del Valles barceloní a l'ardiaconat o deganat 
del Valles i les de Vic a l'Oficialat o deganat que depenia directament 
de la cúria eclesiastica de Vic. 

És molt encara el que es podría dir i estudiar sobre les parroquies 
del Montseny, sobretot en l' aspecte economic: de moltes d' elles conei
xem la decima que pagaven a Roma, les taxes sinodals i de visita pasto-
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ral i fins els montants deis seus delmes i primícies, pero aixo són temes 
que s' escapen ja de la visió global que aquí es pretén donar. 

EL ROMANIC AL MüNTSENY 

Tancarem aquesta visió de l' organització religiosa del Montseny 
fent una aHusió a les edificacions materials destinades al culte que ens 
han quedat, insistint basicament en l' epoca romanica o edificis aixecats 
entre els volts del' any mili inicis del segle XIV. 

De l' epoca anomenada genericament pre-romanica, que inclou les 
construccions fetes als segles IX i x, al Montseny n'hi ha escassos vesti
gis: el més notable és el que es va descobrir el 1983 entre els murs roma
nics tardans de la sufragania de Sant Pere Despla, d' Arbúcies, on va 
apareixer una paret pre-romanica amb restes d'unes interessants pintu
res murals16; el segon edifici amb notables elements pre-romanics és la 
capella de Sant Joan de Can Nada!, de Sant Pere de Vilamajor17

; final
ment hi ha un tercer edifici que s'ha volgut classificar com a pre-roma
nic a causa de tenir alguns elements d' opus spicatum o pedra disposada 
en forma d' espiga en el seu gran absis, es tracta de la ca pella de Sant 
Pone:;, inicialment intitulada de Sant Nicolau, de Sant Celoni, bé que 
avui dia es creu que es tracta d'un edifici romanic tarda en que el seu 
constructor va utilitzar una tecnica arcaica i ja en desús aleshores18

. 

En canvi de !'epoca romanica n'hi ha en tot l'ambit del Montseny 
un exceHent mostrari. Mereixen destacar-se per la seva gran concepció 
l' església inacabada de tres naus de Santa Magdalena de Mosqueroles, 
aixecada als volts de l' any 1100 pels monjos de Sant Marc:;al, el magnífic 
campanar de Breda, un deis més bonics de Catalunya, les esglésies pa
rroquials de Sant Vicenc:; d'Espinelves, de Sant Martí del Brull, de Sant 
Vicenc:; de Gualba o de Sant Cristofol de Cerdans o bé les capelles ben 
senceres i evocadores de Santa Maria del Camí de la Garriga, de Sant 
Salvador del' A vaneó, d' Aiguafreda, de Sant Cebria de Palautordera, de 
Sant Miquel d'Espinzella, etc. 

És impossible fer un estudi de cada una de les esglésies romaniques 
o d' origen medieval del Montseny i per aixo ens hem limitat a fer el 
Quadre 2n que complementa la llista donada el Quadre lr. El lector o 
l'estudiós d'aquests temes trobara un estudi complet de cada un deis 
edificis i elements romanics del Montseny en la gran obra o coHecció 
Catalunya Romanica, que publica la Fundació Enciclopedia Catalana, en 
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La Tau la deis Tres Bisbes, restaurada l' any 1989 pels Amics del Montseny 
(Foto: Joan Campanya). 

La Taula deis Tres Bisbes, després de la recent i discutible renovació 
(Foto: A. Pladevall). 
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els volums II i III referents a Osona publicats l'any 1986, en el volum V 
dedicat al Girones, la Selva i el Pla de l'Estany i en el volum XVIII que es
tudia El Valles Occidental i el Valles Oriental, ambdós publicats el 1991. 

En el quadre adjunt sintetitzem el nom de cada església o capella, 
s'indica la primera vegada que les hem trobat esmentades amb el seu ti
tular en la documentació i, si s' esca u, es dóna una breu indicació de 
quan foren modificades o reedificades. 

QUADRE2 
ESGLÉSIES DEL MONTSENY EXISTENTS A L'EPOCA MEDIEVAL 

BISBAT DE BARCELONA 

Sant Celoni 
-Sant Martí de Pertegas o Sant Erasme, (1044- refeta el s. XVI). 
-Sant Celoni, (1088- restes romaniques al centre de la vila) 
-Sant Pone;, abans Sant Nicolau, (1154-edifici romanic). 
Gualba 
-Sant Vicenc; de Gualba, (1083- Reedificada el 1099 i modificada el 
s. XIII). 
-Sant Cristofol, (1328- Reedificada pel 1587). 
Campins 
-Sant Joan de Campins, (1231-Modificada, té elements romanics) 
-Sant Guillem, (1488- Reedificada pel 1560) 
Fogars de Montclús 
-Sant Cristofol de Fogars, (1144-Modificada el s. XVI-elements ro
manics). 
-Sant Martí de Mosqueroles, (1104-Modificada el s. XVI-XIX, ele
ments romanics). 
-Santa Magdalena o Sant Man;al d' abaix, (1100- Restaurada el 
1980, romanica). 
-Santa Fe del Montseny, (1231- Reedificada el s. XVIII). 
-Sant Esteve de la Costa, (862- edifici romanic) 
-Santa Maria de L'Illa o Sant Roe, (1217-Restaurada el s. XVII i 
1888, elements romanics). 
Montseny 
-Sant Julia de Montseny, (1079, Reedificada el s. XVII- elements ro
manics). 
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-Sant Man;al del Montseny, (1053- Reedificada el 1105- edifici ro
manic). 
-Sant Martí del Montseny, (1581- elements romanics). 
-Santa Anastasia (1431-rui:nes romaniques). 

Santa Maria de Palautordera 
-Santa Maria de Palautordera, (862- Refeta 1560-1588, torre roma
nica). 
Sant Esteve de Palautordera 
-Sant Esteve de Palautordera, (862-Modificada el s. XVI; elements 
romanics. 
-Santa Margarida- castell de Montclús, (1316- ruines romani
ques). 
-Sant Cebria de Palautordera, (1120- edifici romanic). 
Sant Pere de Vilamajor 
-Campanar de Sant Pere, (941- Reedificat el s. XI-XII) 
-Sant Joan de Can Nadal, (1226- elements pre-romanics) 
-Sant Elies, (1286- Reedificada el s. XVII). 
Canoves i Samalús 
-Sant Mu1; de Canoves, (1077. Modificada el s. XVI-elements roma
nics.) 
-Sant Salvador de Terrades, (1226 - Reedificada el 1930) 
-Sant Andreu de Samalús, (1059-Modificada el s. XVI-XVII- edifici 
romanic). 
-Santa Eugenia de Samalús, (1308- Reedificada el s. XVI) 
La Garriga 
-Sant Esteve de la Doma, (966-Refeta s. XVI-XVII, elements roma
nics). 
-Santa María del Camí, (1240- edifici romanic) 
-Sant Joan de Rosanes, (1291- desapareguda-vestigis) 
-Sants Gervasi i Potasi, (1189-Reedificada s. xvm) 
-Sant Macari, (1364- desapareguda). 

BISBAT DE VIC 

El Figueró-Montmany 
-Sant Pere de Vallcarquera, (1139-Modificada s. XVII- elements ro
manics). 
-Sant Cristofol de Monteugues, (1021- edifici romanic modificat). 
-Sant Miquel- castell de Montmany, (1247- desapareguda). 

120 



-Sant Pau de Montmany, (1139- Refeta 1601-1608). 
Tagamanent 
-Santa María de Tagamanent, (993- Modificada el s. XV. elements 
romanics). 
-Sant Martí de Tagamanent, (1009-nünes romaniques). 
-Sant Cebría de Mora, (1099- Refeta s. XII. romanica). 
Aiguafreda 
-Sant Martí d'Aiguafreda o del Congost, (898- Refeta 1105-romani
ca). 
-Sant Salvador d'Avencó, (1154- edifici romanic). 
-Sant Miquel de Canyelles, (1309- edifici romanic). 
El Brull 
-Sant Martí del Brull, (1018-Modificada 1588 i 1791-romanica). 
-Sant Jaume de Viladrover, (1131- Modificado 1685 i 1916- romani-
ca) 
-Sant Crístofol de la Castanya, (1047- Reedificada 1082 i modifica
da s. XIII- romanica). 
Seva 
-Santa María de Seva, (952- Modificada s. XVIII- romanica). 
-Sant Genís de Valldoriola, (1237- vestigis romanics). 
-Sant Mamet, (1039-Modificada s. XVIII- elements romanics). 
-Santa Magdalena (Sta. Fe) d'Esparraguera, (1279- vestigis) 
-Sant Antoni de les Codínes, (1291- refeta en el terme de Centelles 
el 1991). 
Viladrau 
-Sant Martí de Víladrau, (908, Refeta el s. XVI-XVIII, elements roma
nics). 
-Sant Miguel d'Espínzella, (1181- edifici romanic) 
-Sant Segímon del Montseny, (1290- vestigis medievals a la cova) 
Espinelves 
-Sant Vicenq d'Espinelves, (1187- edifici romanic) 
Arbúcies 
-Sant Crístofol de Cerdans, (1809- edifici romanic) 
-Sant Martí de Joanet, (1150, Modificada el s. XVII-XIX). 

BISBAT DE GIRONA 

Arbúcies 
-Sant Quírze d'Arbúcíes, (923- Reedificada el s. XVI) 
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-Sant Pere Despla, (923. Reedificada el s. XII. edifici romanic amb 
elements pre-romanics). 
-Santa Maria de Lliors, (923, Reedificada el s. XVII.XVIII). 

-Santa Obina, (1278, desapareguda) 
-Sant Nazarí, (923, desapareguda) 
-Sant Climent, (923, vestigis) 
-Sant Iscle (923, desapareguda) 
-Sant Pere -castell de Montsoriu, (1279- rumes s. XIII i XIV) 

Sant Feliu de Buixalleu 
-Sant Feliu de Buixalleu, (1019. Modificada el s. XVII. elements ro
manics). 
-Sant Segimon del Base, (923 i 1244. Modificada el s. XVII) 

-Sant Roma, (1280- vestigis) 
-Sant Lloren<; de Gaserans, (1068- modificada el s. XVII-XIX. ele-
ments romanics) 
-Sant Gabriel de Grions, (1185- Refeta s. XVII-XIX). 

Breda 
-Sant Salvador de Breda, (1038. Reedificada el s. XIV. Campanar i 
claustre romanic). 
-Santa Maria de Breda, (1038. Ampliada el s. XVIII- edifici roma
nic). 
Riells del Montseny i Viabrea 
-Sant Martí de Riells, (1169- Modificada s. XVII- elements roma
nics) 
-Sant Llop (Sant Esteve) de Viabrea, (1246- Modificada el 1606-ele
ments romanics). 

La llista ens dóna un total de 75 esglésies conegudes de les que 44 
foren parroquies o sufraganies; d' elles 38 són del tot o majoritariament 
d'epoca romanica i 14 guarden només algun element, indos en cons
truccions més tardanes o bé només rumes amb paraments romanics. 

El balan\ artístic de les esglésies del Montseny, com ja s'ha indicat, 
és for\a positiu pel que fa a l' art romanic i té també capelles laterals i 
elements d' epoca gotica, art en el que destaca la gran església abacial de 
Sant Salvador de Breda. 
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NOTES 

l. Vegeu el nostre treball El monestir de Sant Marc;al del Montseny a Mo
nografies del Montseny 4, (1989), pags. 29-30. 

2. Tractem més amplament aquest tema a História de l'Església a Cata
lunya. Ed. Claret Barcelona, 1989. pags. 9-15. 

3. Abada!, Ramón d', Els diplomes carolingis a Catalunya, I part a Cata
lunya Carolingia II, (Geneve 1926-1950), pag. 66. 

4. ABADAL; ob. cit. pags. 70-71. 
5. El monasterio de Sant Llorens del Munt, a Ausa IV, (Vic), 1961-1963. 

pags. 136 i 173-176. 
6. ORDEIG I MATA, Ramon, Inventari de les Actes de Consagració i dota

ció de les esglésies catalanes - (anys 833-1200), a Revista Catalana de Teo
logía. Barcelona IV-1 (1979) a XVI-2 (1981). Per abreujar citarem els 
números d' aquest inventari (R.O. nº ... ). 

7. Un exemple de la riquesa toponímica la tenim en l' acta de consagra
ció de Viladrau que publiquem i estudiem a Monografies del Mont
seny-1 (1986), pags. 69-74. 

8. RIUS i SERRA, J.M. Rationes Decimarum Hispaniae (1270-1280). l. 
CSIC (Barcelona 1946) i PONS GURI, Josep Mª. Nomenclátores de la 
diócesis gerundense en el siglo XIV a Anales I.E.G. Girona 1964-1965, 
XVII, pags. 5-78. 

9. Les dilimitacions de Vic corresponen a una butlla de confirmació de 
béns al bisbe Froia a l' església de Vic del 25 de febrer del 978 i a l' ac
ta de consagració de la catedral de Vic, de 31 d'agost de 1038, publi
cades a Catalunya Romimica II-III Osona I (1986), pags. 34 i 35 i Osona 
JI (1986), pags. 686-687 i les de Barcelona, a dues butlles de confir
mació de béns de la catedral, ambdues del papa Alexandre III, una 
del 26 de maig de 1169 i l'altre del 13 de julio! de 1176, publicades 
per MAS, Josep. Notícies históriques del bisbat de Barcelona, XIII, 1ª 
part Barcelona 1921, apendix documental, docs. VIII i IX, pags. 216-
221. 

10. Ampliem el tema al' obra citada a la nota 2. pags. 21-25 i 47-49. 
11. Per Sant Celoni vegeu Catalunya Romanica vol. XVIII, pags. 407-409. 
12. MUNDÓ, Manuel A. El políptic dels béns i censos de Sant Pere de Vi

lamajor a Boletín del Archivo Histórico y Museo Fidel Fita X, Arenys 
de Mar 1961, pags. 2-57, reeditat i revisat a Historia de Catalunya 
dirigida per Pierre Vilar. Edicions 62, vol. VIII. Barcelona 1990, 
pags. 54-74. 
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13. Per Santa Maria del Camí veure Catalunya Romanica XVIII pags. 356. 
14. COLL I CASTANYER, Jaum.e, Breda Histórica i actual, Barcelona 1971 

i Catalunya Romanica V, (Barcelona 1991) pags. 274-280. 
15. Vegeu el treball citat a la nota 1 i Catalunya Romanica, XVIII, pags. 

389-392. 
16. Sobre Sant Pere Despla, vegeu el treball publicat a Monografies del 

Montseny 2, (Viladrau 1987), pags. 189-198 i Catalunya Romanica V, 
pags. 266-269. 

17. Vegeu Catalunya Romanica XVIII, pags. 421-422. 
18. BARRAL I ALTET, Xavier, L'art pre-romanic a Catalunya, Edicions 62, 

Barcelona 1981, pags. 60 i 285. 
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