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Itineraris romànics pels voltants del 
Montseny II

Josep Pagès i Rovira

El propòsit d’aquest nou itinerari romànic pel Montseny és poder apropar-
nos a unes edificacions romàniques ubicades, la majoria en uns llocs 
feréstecs. A algunes només s’hi pot arribar a peu, i a les altres, amb algunes 
excepcions, a través de camins forestals. Malgrat l’estat de les pistes, val 
la pena visitar aquestes obres romàniques, tant pel seu valor arquitectònic 
com paisatgístic.

Descripció de l’itinerari

La ruta proposada recorre una bona part de la vall de la Tordera, començant 
a la plana de Palautordera, passant per la vessant de llevant del turó de 
Sant Elies, la vall de la Castanya, travessant el pla de la Calma i acaba al 
turó de Tagamanent.

Començarem el nostre itinerari a Santa Maria de Palautordera, on podrem 
admirar la torre de l’antic palau del Tordera, que està adossada a l’església 
parroquial, a l’entrada de la població. Al costat de la carretera BV-5301.

L’accés al castell de Montclús i a la capella de Santa Margarida del Castell 
és pel camí que porta a l’església de Santa Magdalena de Mosqueroles, 
passant per can Jeroni, d’on cal continuar cap a ponent fins a les envistes 
del castell; agafant un corriol s’arriba al castell i a la capella. També s’hi 
pot accedir des de la carretera BV-5301, que travessa el nucli de Sant 
Esteve, i al lloc on hi ha l’actual capella de Santa Margarida, s’agafa un 
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camí carreter que passa per Can Marc i la Tordera, des d’on es pot accedir 
per un corriol que s’enfila al turó del castell.

A la capella de Sant Joan de can Nadal s’hi arriba per la carretera dels 
Refugis del Montseny, que arrenca a l’esquerra de la carretera BV-5301, en 
el Km. 7, seguint en cinc quilòmetres de bona pujada.

El castell de Fluvià, on hi ha la capella de Sant Cebrià, és situat fora del 
nucli urbà de Sant Esteve, a la riba dreta de la Tordera. S’hi accedeix per un 
camí carreter que hi ha a mà esquerra, al Km. 7,8 de la BV-5301; el camí 
condueix directament al casal. 

Per arribar a la capella de Santa Susanna, hem de seguir per la BV.5301, 
fins passat el Km. 12, al mig d’un fort revolt vers l’esquerra a ponent. El 
camí que cal agafar és el que va al Polell, que passa per can Bessa, el mas 
del Samon i el Masjoan; a un centenar de metres d’aquesta darrera masia 
hi ha l’església de Santa Susanna. 

Des de Coll Formic, pujant de Palautordera i entre el Km. 26 i 27, a mà 
esquerra hi ha dos camins carreters, el de mà dreta i superior mena a 
la Calma i el de l’esquerra i inferior baixa a la Castanya, passant per la 
Cortada i les Mirones (uns 3,5 Km.). Sota la casa de les Mirones hi ha un 
caminet que porta a l’església de Sant Cristòfol.

Tornem a Coll Formic i agafem el camí que puja a la Calma, en direcció 
a Tagamanent. A un parell de quilòmetres, a mà dreta, hi ha un brancal, 
un xic perdedor, que passa per les ruïnes del corral d’en Perera i s’arriba a 
l’església de Sant Cebrià de la Móra, situada per damunt del mas el Clot.

Refem el camí fins el trencall de la pista del pla de la Calma i seguim 
direcció Tagamanent. Es passa pel costat de les masies el Bellver i ca 
l’Agustí i s’arriba al collet de Sant Martí, on hi les restes de la capella 
homònima. Per a pujar al cim de Tagamanent cal deixar el vehicle i agafar 
un corriol ben visible de forta pujada que ens duu als peus dels edificis de 
Santa Maria de Tagamanent.

Campanar de Santa Maria de Palautordera

La torre de la resta de l’antic castell de Palautordera està adossada a 
l’actual església parroquial del poble, que li fa de campanar. El Castell de 
Palautordera era una construcció romànica datada entre els segles XI-XIII, 
corresponent al palau que va donar nom a la població. L’actual església de 
Santa Maria és del segle XVI i es va edificar sobre l’antic palau, fent servir 
la torre de campanar.

L’actual campanar és una torre romànica de planta cilíndrica de conside-
rable alçada i amb els baixos atalussats. Les parets són nues de decoració 
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i només mostren una obertura, una petita finestra d’esqueixada, coronada 
amb un arc de mig punt. La part superior és gòtica i fou sobrealçada poste-
riorment amb dos pisos hexagonals, que són dividits per una motllura; el 
pis superior fa de cel·la amb finestres d’arc lleugerament apuntat, una a 
cada cara. La torre està coronada amb una coberta piramidal amb merlets 
esglaonats. Els baixos de la torre, oberts a la nau de l’església gòtica, cor-
responen a l’actual baptisteri, i estan coberts amb una volta semiesfèrica.

Plànol de la situació dels monuments romànics i vies d’accés.
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Castell de Montclús (Sant Esteve de Palautordera)

El castell és situat al cim d’un turó, als contraforts del Montseny, damunt 
de la plana de Palautordera. S’hi observen dues etapes constructives ben 
diferenciades; en un moment inicial es va construir una torre circular, que 
segurament tenia adossada a la banda de tramuntana una sala; la torre 
que es conserva havia de ser molt més alta. Tot fa pensar que són unes 
construccions del final del segle X o principi del segle XI.

El cos del castell de planta gairebé quadrada correspon a una segona etapa 
constructiva. Els murs més ben conservats són el del cantó de tramuntana 
i el de ponent; el mur de llevant s’ensorrà a causa d’una esllavissada i el 
mur de migjorn segurament fou refet. En la unió dels murs de tramuntana 
i ponent hi ha una torre angular, aplanada a la part interna, que té una 
finestra que s’obre vers l’exterior i una obertura que comunica amb el 
camí de ronda. Al mur de ponent hi ha diverses grans obertures acabades 
en sengles arcs rebaixats. Per tot això cal datar aquestes construccions vers 
els segles XIII o XIV.

Hi ha encara restes d’un segon recinte, que s’ha conservat clarament al 
sector migjorn-ponent, amb un mur força alt amb espitlleres i merlets; 
segurament corresponia a la zona on hi havia l’entrada principal.

Campanar de Santa Maria de Palautordera. Segle XI-XIII.
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Vers el segle XIV s’iniciaren les obres de transformació del castell en palau. 
El castell de Montclús pertanyia a la família Sesagudes i Montseny.

Santa Margarida del castell de Montclús (St. Esteve de 
Palautordera)

L’antiga església de Santa Margarida es troba dins del castell de Montclús, 
annexe al castell, situada fora del seu recinte principal, dintre, però del 
recinte exterior. Actualment en resta només una part dels murs de la nau i 
de l’absis, la façana de ponent està totalment enderrocada, en ella hi devia 
haver la porta d’entrada, ja que no se’n troba rastre de cap altra a les parets 
laterals; aquestes molt malmeses i enderrocades resten encara dempeus. 
La seva composició denota una construcció romànica, probablement de 
finals del segle XII. Amb l’increment d’importància del castell hi coincidiria, 
doncs, la construcció d’aquesta església, com la capella del castell.

Més endavant sabem d’una restauració de la capella el segle XVI i el seu 
abandó el segle XVIII en construir-se, a la plana, un nou temple que la 
substituí.

Castell de Montclús. Sant Esteve de Palautordera. Segle XII.
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Sant Joan de Can Nadal (Sant Pere de Vilamajor)

A ponent i adossada a la masia de Can Nadal hi ha la capella preromànica 
de Sant Joan Evangelista, abans coneguda com Sant Joan Cavaller.

És una construcció molt rústega, feta amb llambordes d’aquell mateix 
indret; algunes parts del parament estan disposades en espina de peix 
“opus spicatum”. Actualment, la porta d’entrada està situada al costat de 
ponent, però originalment estava a la façana de migdia, que es veu tapiada 
des del cobert de la masia veïna que hi ha adossada a l’ermita però no per 
l’interior del temple.

L’absis és rectangular i està lleugerament desviat respecte a la nau. És més 
baix que aquesta i s’hi comunica directament, sense cap arc triomfal que 
enllaci els dos elements. La coberta de l’edifici és de fusta i teula, i sobre 
la porta, a la façana de ponent, hi ha un campanar de cadireta.

Aquesta capella és l’únic exemplar d’edifici eclesial preromànic de tradició 
visigòtica que es conserva en el Vallès Oriental, si bé es desconeix la data 
de la seva construcció ja que la referència més antiga que se’n te és molt 
posterior, del segle XIV, encara que el mas Cavaller o Can Nadal es troba 
documentat el segle XI. Hi ha constància que la capella fou restaurada el 
segle XVII.

Santa Margarida del Castell de Montclús. Sant Esteve de Palautordera. S. XII.
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Sant Cebrià de Palautordera (St. Esteve de Palautordera)

La capella de Sant Cebrià i Sant Corneli es troba integrada en l’edifici 
del castell de Fluvià. Costa d’endevinar exteriorment la bellesa d’aquesta 
capella, a causa de què de la primitiva església només es conserva un 
fragment de l’absis major, en el pati de llevant de casal; i encara està 
sobrealçat i espitllerat formant com una torre de defensa del castell, La 
façana de ponent del temple, que dóna directament a l’exterior a través 
d’un porxo, també està desfigurada i no delata pas l’edifici romànic de 
dintre.

Tot canvia quan s’obre la porta: un edifici romànic magnífic, perfectament 
conservat. L’església és d’una sola nau, amb arcs torals i cobert amb volta 
lleugerament apuntada. La nau és capçada a llevant per una capçalera de 
tres absis disposats en forma de trèvol; la planta de tots tres és lleugerament 
ultrapassada, en forma de ferradura, i els absis són coberts amb volta 
semiesfèrica. A la paret de migjorn hi ha una porta que comunica amb el 
casal i una finestra, actualment tapiada.

L’edifici té totes les característiques constructives de ser una obra romànica 
del segle XI. El temple fou restaurat amb molta dignitat l’any 1966. A 
més a més compta amb unes pintures modernes del pintor Josep Morell, 

Sant Cebrià de Palautordera. Sant Esteve de Palautordera. S. XI.
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realitzades els anys 40 del segle XX. Són uns frescos que ornamenten les 
capçaleres dels absis de la capella.

Santa Susanna de Vilamajor (St. Pere de Vilamajor)

L’església de Santa Susanna és un edifici molt modificat i mutilat, del qual 
només en resta una part dels murs de la nau i de l’absis. Des de l’exterior de 
l’absis s’entreveu una finestra tapada de doble esqueixada i des de la façana 
de migjorn dues finestres de simple esqueixada, que semblen aprofitades i 
procedents de la nau central. Totes les façanes estan arrebossades, la porta 
de la façana de migdia és d’una arcada amb dovelles d’època més tardana.

L’interior està totalment enguixat i les voltes de la nau són reforçades amb 
arcs torals d’estil neoclàssic.

La pobresa del lloc i la manca de feligresia féu que l’església esdevingués 
ruïnosa. Amb la volta esfondrada i tota ella era una ruïna, va ser reedificada 
en bona part; el segle XVII l’edifici conservava parts dels murs i l’absis 
romànic.

La capella és una construcció romànica del segle XII.

Santa Susanna. Sant Pere de Vilamajor. Segle XII.
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Sant Cristòfol de la Castanya (El Brull)

L’església de Sant Cristòfol és una construcció rústega d’una sola nau, amb 
tres arcs torals i coberta amb volta d’aresta. L’absis antic ha desaparegut; 
fou substituït per una construcció posterior, trapezoïdal, la qual forma un 
sol cos amb la sagristia que hi ha entre l’absis i el campanar. El presbiteri 
també es trapezoïdal, sense cap línia concreta. A les parets laterals han 
estat obertes uns arcosolis per encabir-hi uns altars laterals. El mur de 
tramuntana és el més ben conservat, i apareix perfectament marcat l’afegit 
de l’absis.

La porta d’entrada, coberta per un arc de mig punt, s’obre a migjorn; és 
adovellada amb dovelles de l’arc refondides i rivetades amb un pla i un 
mig bocell, i es correspon al portal primitiu romànic.

A poca distància hi ha el campanar, amb base rectangular i adossat 
posteriorment al mur de l’església. El campanar ha estat modificat i és molt 
simple; el primer pis és cobert amb volta de canó, el segon nivell conté unes 
finestres geminades a cada costat i el tercer nivell, molt modificat en època 
posterior, està inacabat o alterat. El campanar no té decoració exterior.

Hom pot considerar que aquest edifici eclesial és una construcció del final 
del segle XII. 

Sant Cristòfol de la Castanya. El Brull. Segle XII.
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La rectoria i l’església formen un conjunt rural del qual, de lluny, només 
s’endevina l’església, a causa del campanar.

Sant Cebrià de la Móra (Tagamanent)

L’església de Sant Cebrià de la Móra es troba el bell mig del vessant nord 
de la Calma. Avui dia es pot considerar com una ermita rural. 

Originàriament era un edifici d’una sola nau coberta amb volta de canó 
seguit, rematada a llevant per un absis semicircular i cobert amb volta de 
quart d’esfera. La nau central, que correspon a una obra romànica, no 
obeeix a una sola campanya de construcció. L’absis, que s’aixeca sobre un 
basament de molta més amplària, denota dues etapes; la primera té com 
una faixa llombarda, i a partir de la filada on s’acaba aquesta faixa, l’aparell 
de l’absis canvia i es torna més gros i regular que el de la part inferior. 
Aquest element decoratiu fa suposar que al començament l’edifici eclesial 
era decorat amb els elements típics de la decoració romànica llombarda. 
Al centre de l’absis hi ha una finestra molt estreta amb arc de mig punt 
monolític. La porta que s’obre a la façana de ponent és emmarcada per un 
arc de mig punt adovellat, refeta el segle XVIII.

Encara que l’edifici es va reformar, els vestigis de l’ornamentació absidal i 
les seves característiques constructives fan pensar que va ser una obra de 
tradició arquitectònica romànica llombarda de caire rural, probablement 

Sant Cebrià de la Mora. Tagamanent. Segle XII.
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de principi del segle XII. Posteriorment s’hi van afegir dues capelles laterals 
cobertes amb volta de creuer, pròpies de l’estil tardo gòtic, el segle XVI. 
El campanar és quadrat i situat a l’angle nord-oest de l’església, amb dues 
obertures per les campanes; és una obra de final del segle XVIII. La sagristia 
també és una construcció afegida posteriorment.

Sant Martí de Tagamanent

De l’església de Sant Martí només es manté dret un llenç del mur de 
migdia, junt amb una part de l’absis amb el començament de la volta de 
quart d’esfera i l’arc triomfal on ha quedat un àbac, visible des de l’interior. 
A l’exterior s’entreveu una part de les finestres cegues que decoraven la 
part superior de l’absis. Enmig de la vegetació encara s’observa les bases 
dels murs amb el perímetre complet.

L’aparell es veu ben construït, i s’avé a les formes constructives pròpies de 
l’arquitectura romànica del segle XI. El silenci de les visites pastorals fa 
pensar que l’abandonament era un fet el segle XVI, i que certament ja no 
tenia culte ni segurament es trobava en peu en el segle XVII.

 Santa Maria de Tagamanent

L’església de Santa Maria, molt modificada pels afegits del Segle XV, té 
dues naus laterals cobertes amb volta de creuaria gòtica. De la construcció 

Sant Martí de Tagamanent. Segle XI.
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primitiva romànica es manté una part dels murs laterals que formaven una 
nau única coberta amb volta de canó seguit, apuntada i reforçada amb 
arcs torals. L’absis i una part de l’arc triomfal han desaparegut. La façana 
de ponent és refeta; és gòtica i té una bella portalada amb arquivoltes 
motllurades.

Del primitiu edifici romànic hi ha referències documentals de l’església de 
Santa Maria que ens proporciona una data dintre del segle X. Els resultats 
dels treballs arqueològics realitzats han posat en evidencia l’absència 
d’estructures romàniques d’aquesta època. Les restes de la construcció 
romànica de l’edifici eclesial es poden datar en els segles XI-XII. 

Al llarg del segle XVI es feren obres de manteniment. El segle XVII es 
modificà el campanar d’espadanya per donar pas a un campanar de planta 
quadrada. A mitjan segle XVIII l’església va entrar en un progressiu estat 
d’abandonament i ruïnós. 

La constant degradació del lloc, tant per l’efecte dels agents atmosfèrics com 
per l’actuació insensible de gent sense escrúpols, va originar la necessitat 
d’elaborar un projecte de restauració per la Diputació de Barcelona l’any 
1984.

Santa Maria de Tagamanent. Segle XII.
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