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Itineraris romànics pels voltants del 
Montseny - IV

Josep Pagès i Rovira

Aquest nou itinerari té el propòsit d’oferir una rutes per les contrades del 
Montseny, per poder apropar-nos a uns monuments romànics ubicats dintre 
de la comarca del Vallès Oriental, concretament per la vall del Congost i 
fins la plana de Vilamajor, fent un tom pels seus pobles i pels seus indrets 
feréstecs, mostrant com es pot arribar-hi, així admirar i conèixer unes mostres 
de l’art romànic, un art ben nostre, un art que no hem d’oblidar, al contrari, 
hem de reviure’l, tot visitant-lo, fotografiant-lo, admirant-lo,  i gaudint-lo.

El quart itinerari romànic pel Montseny, el començarem dintre del terme 
municipal d’Aiguafreda, on hi visitarem Sant Martí d’Aiguafreda de Dalt, 
Sant Salvador de l’Avencó i Sant Miquel de Canyelles. Seguirem pel Figaró, 
on hi trobaren Sant Miquel de Vallcàrquera, continuarem fins a La Garriga 
per visitar Sant Cristòfol de Monteugues i Santa Maria del Camí. Anirem a 
Cànoves i Samalús, on hi trobarem, primer Sant Andreu de Samalús, Sant 
Muç i el Castell de Cànoves. A Sant Antoni de Vilamajor, visitarem Sant 
Jaume de Rifà i Sant Julià d’Alfou, i a Sant Pere de Vilamajor, hi trobaren la 
“Torre Roja”, el campanar de l’església de Sant Pere.

Completa aquest itinerari un mapa que he elaborat per fer més visual la 
ruta, veureu que hi apareixen situats els monuments romànics que us 
proposo visitar com les vies de circulació que permeten accedir-hi.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI

Aquesta ruta la començarem a la vall del riu Congost, concretament dintre 
del terme municipal d’Aiguafreda, continuarem pel Figaró i per La Garriga, 
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on, a partit d’aquesta localitat anirem cap els municipis de Cànoves i 
Samalús i l’acabarem a la plana de Vilamajor.

Tal com hem esmentat abans, el principi de l’itinerari romànic el farem a 
Aiguafreda. Dintre d’aquesta població, a la Crta. De Ribes, direcció Vic 
i abans de l’entrada a la C17 hi ha un trencall, a mà dreta i abans del 
pont de la riera de Martinet, on, per una carretera rural ens portarà fins 
Aiguafreda de Dalt, on visitarem l’església de Sant Martí.

Retornem a Aiguafreda, i amb direcció Sud, i abans de travessat el pont de 
la riera de l’Avencó, agafarem la carretera de l’esquerra, i primer arribaren 
a la capella de Sant Salvador de l’Avencó, i seguirem la mateixa pista fins 
arribar a la Casa Nova de Sant Miquel, i des d’allí, a peu fins l’ermita de 
Sant Salvador de Canyelles.

Tornarem a la C17, direcció al Figaró, i ja dintre de la seva població, 
agafarem el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i una pista que es farà arribar 
als peus de l’església de Sant Miquel de Vallcàrquera. Retornem a la C17, 
direcció a La Garriga, agafarem la Carretera de Vic, i abans del primer 
semàfor, hem de trencar a mà esquerra, i per una pista de terra que ens 
portarà fins a l’ermita de Sant Cristòfol de Monteugues. Retornem a l’antiga 
carretera de Vic, travassarem tota la població fins a la seva sortida Sud, a 
mà dreta trobarem la capella de Santa Maria del Camí.

Tornem cap el centre de la població de La Garriga, on agafarem la carretera 
BP5107, direcció a Llinars del Vallès, seguin aquesta ruta, primer trobarem, 
a la nostra dreta l’església de Sant Andreu de Samalús, i continuarem fins 
arribar a Cànoves, on hi trobarem l’església de Sant Muç, i des d’aquí, 
per la carretera que porta al pantà de Vallfornès, al arriba a Can Congost, 
prenem una pista forestal, a mà dreta que ens portarà fins a les restes del 
Castell de Cànoves.

Tornem a la BP5107, direcció Vilamajor, i passat el PK44, a uns pocs 
metres, hi ha un trencall, a mà dreta, que ens portarà fins la urbanització 
de Can Miret, continuarem pel Carrer de Begues fins al seu final, on hi 
trobarem l’ermita de Sant Jaume de Rifà. 

Retornem a la BP5107 fins a Sant Pere de Vilamajor, on visitarem la “Torre 
Roja”, campanar de l’església de Sant Pere. Seguim per la mateixa carretera 
fins a Llinars del Vallès, on agafarem la C251 amb direcció a Cardedeu, 
i a la sortida de la població de Llinars, trobarem una rotonda, on hi ha el 
trencall, a la dreta, que ens farà arribar fins a la urbanització de Sant Julià 
d’Alfou, on hi trobaren l’església de Sant Julià.

 I aquí donarem per conclòs el quart itinerari romànic pels voltants del 
Montseny.
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Mapa de la situació dels monuments romànics i dels seus accessos.
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Sant Martí d’Aiguafreda de Dalt (Aiguafreda)

L’església Sant Martí es va erigir sobre una tosquera, en un indret ric en 
aigua i que té una cova sota l’església, amb enterraments dels Segles VI 
o VII. El temple construït el Segle XI subsisteix bàsicament, bé que amb 
moltes modificacions, dins el conjunt edificat de l’església de Sant Martí, 
la part de construcció romànica queda oculta i voltada pels afegits i les 
construccions annexes que s’hi han anat fent. 

L’església original romànica era un edifici d’una sola nau, capçada a 
llevant per un absis semicircular ornat amb set fornícules i set columnetes 
força esveltes, la porta d’entrada primitiva, situada a la façana de migjorn, 
queda tapiada per una construcció afegida. Les voltes de la nau son de 
canó seguit un xic rebaixades i de quadrant d’esfera a l’absis, l’obertura de 
l’absis a la nau central es resolt amb una forma poc habitual, mitjançant 
un arc en gradació, suportats per dos pilars de quart de cercle. Només des 
de l’interior de la façana de ponent és visible una finestra geminada amb 
columneta central de fust circular i capitell mensuliforme. 

El campanar actual esta totalment sobreposat. Les restes visibles de 
l’estructura de l’edifici permeten establir la filiació d’aquesta església dins 
les formes constructives de l’arquitectura llombarda de las segona meitat del 
Segle XI. 

En el Segle XVII, l’antic portal romànic es va reemplaçar per una de més 
gran, també es va construir una nova sagristia, finalment, es construí el 
campanar que completava  te l’aspecte del temple, i en el Segle XVIII, se 
l’hi afegí una sagristia i un comunidor.

Sant Salvador de l’Avencó (Aiguafreda)

L’església de Sant Salvador és un edifici d’una sola nau, capçada a llevant 
per un absis rectangular i coberta amb voltes de canó força apuntades, 
sense altre element arquitectònic destacable que els dues finestres 
absidals, construïdes amb tres peces i són d’esqueixada simple, la de la 
façana de ponent és de doble esqueixada i lleugerament descentrada, és 
situada damunt de la portalada, que es va construir posteriorment. Hi ha 
senyals de la portalada primitiva, un arc adovellat que queda a la façana 
de migjorn, també sembla primitiu el campanar de cadireta a la façana de 
ponent, tot i que la coberta fou refeta. cal remarcar el ràfec amb motllura 
senzilla que recorre la nau principal.

L’església de Sant Salvador, es una construcció romànica del Segle XII, és 
un edifici que ha sofert poques modificacions.
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Sant Miquel de Canyelles (Aiguafreda)

L’església de Sant Miquel de Canyelles 
es un edifici amb una estructura molt 
semblant a la de Sant Salvador de 
l’Avencó, però de dimensions més 
reduïdes. Consta d’una sola nau 
rectangular capçada vers llevant per 
una absis també rectangular, cobertes 
amb volta apuntades de canó seguit. 
La planta rectangular presenta una 
degradació en la zona de l’absis, un arc 
triomfal separa el presbiteri de la nau.

La porta d‘entrada és troba a la façana de migjorn, està formada per un arc 
de mig punt adovellat. Hi ha una finestra cruciforme a la façana de llevant 
i una altra en forma rectangular a la façana de ponent. La teulada es de 
dues vessants. El carener, damunt l’arc triomfal, fa pensar en un doble 
procés de bastida de l’edifici. És típica dintre l’època romànica, la volada 
del carener amb lloses en degradació.

La construcció se situa el Segle XII, ja que s’ha utilitzat l’aparell característic 
d’aquesta època. La capella va ser restaurada el Segle XIX.

Sant Pere de Vallcàrquera (El Figaró)

L’església de Sant Pere de Vallcàrquera 
és un edifici d’una sola nau, a la que 
en el Segle XVI, se li afegí una altra nau 
al costat de migjorn, separada per arcs 
de mig punt suportats per columnes 
cilíndriques, i una capella lateral 
al costat de tramuntana. Les restes 
romàniques més importants en el mur 
de ponent i en la capçalera. La nau és 
coberta amb volta de canó apuntada, 
fruit d’unes reformes, i es troba rematada 
vers llevant per un absis semicircular. 
Exteriorment l’absis és llis, i també ha sofert nombroses modificacions al 
llarg dels segles.

En l’absis, trobem dues finestres romàniques de doble esqueixada, mig 
amagades per l’arrebossat posterior. Una altra finestra, també d’època 
romànica, es troba a la façana de ponent, es tracta d’una finestra geminada 
sense mainell.

Sant Pere de Vallcàrquera.

Sant Miquel de Canyelles.
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En el Segle XVII es fa reformar el temple, moment en que es va construir 
la nova porta d’entrada i el campanar que hi al seu damunt. Les restes 
romàniques de l’edifici original, indiquen una construcció dins del Segle XII.

Sant Cristòfol de Monteugues (La Garriga)

L’església de Sant Cristòfol de Monteugues és un edifici d’una sola nau 
rectangular, coberta amb volta de canó, i amb dos arcs  torals apuntats 
que semblen posteriors a la construcció del temple. A llevant, l’encapçala 
un absis semicircular, d’eix desplaçat respecte a la nau i amb tres arcs 
en gradació que formen un ampli presbiteri, interiorment, una enguixada 
cobreix la volta de quart d’esfera de l’absis i els arcs en gradació. A l’exterior 
de l’absis resten encara unes arcuacions llombardes mig esborrades pels 
arrebossats i les emblanquinades.

Els murs laterals i de ponent tenen un gruix de 1,5 metres, el que fa suposar 
que foren refets per reforçar la volta, tot i que, al mur de la façana de 
migjorn hi ha dos contraforts que en contraresten el desplom.

La porta d’entrada s’obre a la façana de migjorn i està  formada per una 
arcada de mig punt feta amb dovella senzilla, sense cap altre element. A 
la façana de ponent hi ha un campanar  de dues obertures, coronades per 
arcs de mig punt,  que pertany, com la nau, a una època posterior.

Tot l’aparell, de fet, resta molt amagat, però el poc que es pot veure és de 
carreus ben disposats. Tan l’aparell com l’ornamentació exterior de l’absis, 
hom fa pensar que la capella de Sant Cristòfol de Monteugues, es pot 
considerar com una construcció romànica del Segle XI. El temple va ser 
remodelat  i reformat durant el Segle XVI.

Santa Maria del Camí (La Garriga)

La capella esta unida a “can Tarrés de 
La Garriga”, on si han trobat les restes 
d’una vila romana, l’origen de l’església 
es antic, del Segle X pre-romànic i 
possiblement visigòtic del Segle VII. 
Es tracta d’una ermita d’una sola nau i 
un absis de planta rectangular, coberts 
amb volta de canó seguit lleugerament 
apuntat, amb una finestra absidal de 
doble esqueixada i una bella portalada 
romànica a la façana de migjorn. L’ull de 
bou de la façana de ponent i el portal 
de la façana de tramuntana són d’època 
més tardana. 

Santa Maria del Camí.
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El portal romànic esta format per una arcada amb arquivolta i sense timpà, 
emmarcada per dovelles a dos nivells, les quals deixen entre elles un 
espai en angle recte que conté dues columnes amb base i capitells, i una 
imposta, els capitells són decorats amb temes molt variats. 

La coberta de la nau, de teula corba, és dos vessants que formen plans a 
diferent nivell.. Hi ha un relleu esculpit, de factura basta, incorporat a la 
cornisa de l’edifici que correspon a unes modificacions efectuades el Segle 
XII. 

Sant Andreu de Samalús (Cànoves i Samalús)

Tot i les reformes que ha sofert l’església de Sant Andreu de Samalús 
en el decurs dels temps, romanen ben patents les restes de la primitiva 
construcció romànica. Es tractava d’un temple d’una sola nau, avui només 
visible parcialment a l’interior. L’absis, amb tres finestres, consta de set 
plafons separats per lesenes, amb dues arcuacions a cada plafó. Nau i 
absis foren sobrealçats amb fins defensius, probablement en una època 
posterior a la seva construcció.

En l’edifici eclesial, adossat exteriorment, en el seu mur de migjorn, i 
prop de l’absis, hi ha un campanar, construcció de la segona meitat del 
Segle XI que conserva bé l’obra romànica. El conforma un primer cos que 
s’estructura amb una finestra central amb arcuacions llombardes a cada 
façana. Tot i que el segon cos també és romànic, roman incomplet en la 
seva part alta. De fet, en aquest punt s’hi afegí posteriorment un altre pis 
-aquest ja fora de l’època romànica- que correspon al cos que actualment 
allotja les campanes.

Sant Muç de Cànoves (Cànoves i Samalús)

L’església de Sant Muç, es un edifici molt modificat en diverses èpoques, 
però l’estructura primitiva romànica encara es pot identificar prou bé, El 
temple consta d’una planta rectangular de dos trams, coberta amb volta de 
canó seguit i amb un arc toral de reforç, el primer tram, més estret, queda 
a l’extrem de ponent, al costat de l’entrada. L’absis és llis i semicircular, és 
mutilat i cobert amb volta de quadrant d’esfera, i encapçada la nau amb 
l’arc triomfal.

Com elements arquitectònics queden dues finestres absidals de doble 
esqueixada i la portalada d’una arcada amb arquivolta, propis del Segle 
XIII. 

Els murs de tramuntana i ponent són sobrealçats per tal de fortificar 
l’edificació. Tota la resta d’elements ja pertanyen a èpoques posteriors, 
com les capelles gòtiques, el campanar i altres dependències secundàries. 
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L’església de Sant Muç, ja estava documentada en el Segle XI, no hi ha 
cap noticia de l’edifici romànic que ha subsistit. L’església actual es devia 
reconstruir ja entrat el Segle XII. En el Segle XVI es va ampliar l’edifici amb 
quatre capelles

Castell de Cànoves (Cànoves i Samalús)

Les ruïnes del Castell de Cànoves es 
troben a la riba esquerra de la riera de 
Vallfornès. La fortalesa té encara visible 
tot el seu perímetre, importants llenços 
de murs amb obertures i fins alguna 
cambra plena de runa i vegetació.

Resten els murs d’una nau orientada de 
tramuntana-llevant a migjorn-ponent, 
que té una longitud d’uns 19 metres i 
una amplada d’uns 8 metres. A la paret 
millor conservada s’obren tres finestres 
d’arc rebaixat. Cap a tramuntana-ponent s’estén una altra nau, ara unida 
sense solució de continuïtat a la primera, que té una amplada d’uns 15 
metres i una longitud d’uns 16 metres. A la banda de ponent hi havia un 
cos sortint, potser una bestorre.

La datació és difícil i segurament té diverses etapes de construcció. El 
tipus d’aparell recorda a edificis pre-romànics, mentre que d’altres parets 
semblem més aviat d’època romànica. Les característiques constructives 
de les obertures fan pensar que és un edifici de la baixa edat mitjana, 
concretament dins del Segle XII, on, a causa del tipus de material 
constructiu utilitzat, es copien unes formes d’edificar que recorden les 
d’èpoques anteriors.

Sant Jaume de Rifá (Sant Antoni de Vilamajor)

L’ermita romànica de Sant Jaume de Rifà es un edifici d’una sola nau 
rectangular coberta amb volta de canó seguit, capçada a llevant per un 
absis semicircular llis, cobert amb volta de quart d’esfera, que s’obre a 
la nau per un simple arc triomfal, al mur de l’absis s’obre una finestra 
de doble esqueixada coronada amb un arc de mig punt, damunt la qual 
hom pot veure una petita fornícula i una espitllera, només visible des de 
l’exterior. 

La porta d’entrada, a la façana de migdia, és d’arc de mig punt fet amb 
gran dovelles de pedra granítica ben treballada.

Castell de Cànoves - Cànoves i Samalús 
- s.XII
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A l’interior de la nau hi ha un arc toral, 
el qual sembla ser afegit posteriorment 
a fi de reforçar la volta, molt modificada 
per les reparacions efectuades en 
diverses èpoques. 

Sobre el mur de ponent hi ha un petit 
campanaret de cadireta d’un sol ull.

L’edifici eclesial de Sant Jaume, és una 
construcció molt rústega, que palesa 
la forma de les construccions rurals 
romàniques del Segle XII.

Sant Pere de Vilamajor 

L’existència d’una església dedicada a 
Sant Pere és antiquíssima. A la façana 
del temple actual s’hi exhibeix una 
làpida amb la inscripció següent: “AQUÍ 
REPOSA ORILA PREVERE. MORÍ 
L’ANY 910 DE L’ERA”. De l’església 
romànica del Segle X no en queda cap 
resta. Tampoc ens n’ha arribat cap de 
l’església que degué construir-se en 
el segle XIII, coetània del cos superior 
del campanar. Conservem però els dos 
testimonis cabdals esmentats, la làpida 
d’Orila i la magnífica torre campanar.

Ens trobem davant el millor campanar 
romànic del Vallès Oriental. S’hi 
identifiquen dues etapes de construcció. 
La part inferior és llisa i correspon a la torre d’homenatge del palau reial del 
Segle X, lloc d’estada de la reina Peronella (la muller de Ramon Berenguer 
IV i mare del primer comte-rei Alfons I el Cast) durant la seva infància. 
Posteriorment, en el Segle XIII, s’afegí el cos superior de tipus llombard, 
transformant-lo en un campanar.

Sant Julià d’Alfou (Sant Antoni de Vilamajor)

L’església de Sant Julià d’Alfou és un edifici d’una sola nau rectangular, 
d’estil romànic, coberta amb una volta lleugerament apuntada fins al 
presbiteri, el qual és cobert amb volta de creueria amb una clau decorada 
amb una creu gravada. La teulada és a doble vessant. La façana de ponent 

Sant Jaume de Rifà

Sant Pere de Vilamajor.
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és de construcció posterior. El campanar 
de tipus torre i de base rectangular, va 
ser ampliat el Segle XVI, presenta tres 
cossos separats per cornises, és de 
paredat i carreu, el campanar és coronat 
per merlets a les quatre cantoneres i 
coberta piramidal. A cadascuna de les 
cares estretes s’hi van obrir el Segle 
XIV les finestres de mig punt per les 
campanes grans i en una de les cares 
amples, el Segle XVII, es van obrir dues 
finestres per les campanes petites.

El Segle XVI es va ampliar el temple amb la obertura de quatre capelles 
laterals cobertes amb volta de canó seguida. El Segle XVII s’obrí una nova 
porta de llinda a la façana de ponent, coronada per un frontó semicircular 
amb forma de petxina, i també en el mateix segle es portà a terme una 
reforma general de l’església. El Segle XIX es tapià la porta situada a la 
façana de migjorn, segons sembla hi havia la primitiva porta romànica, 
que fou tapiada per construir-hi el baptisteri.

La primitiva església de Sant Julià d’Alfou és una construcció romànica 
datable dins del Segle XII, reformada i engrandida en els Segles XVI, XVII, 
XVII i XIX.
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