
CicleCastellcir_Escrit 1

CASTELLCIR - SAUVA NEGRASEAS
www.santjust.org/seas - Carrer de l’Ateneu, 3 de Sant Just Desvern

Excursions del 24 d’octubre de 2021
Sant Andreu de Castellcir, Castell de Popa i la Sauva Negra

Sant Andreu de Castellcir. Foto de Jordi Gironès.

Sant Andreu de Castellcir (690 m) és l’antiga esglé-
sia parroquial de Sant Andreu de Castellcir situada al
marge esquerre de la riera de Castellcir o de Tenes,
a la falda de la serra de Roca-sitjana. És emplaçada
al costat del cementiri i antiga rectoria de Castellcir,
avui dia convertida en un mas.

L’antiga parroquial de Castellcir és documentada
des de l’any 939, quan la seva església, que ja feia
temps que existia, fou supeditada o vinculada a la
de Santa Maria de Moià, amb motiu de la consagra-
ció d’aquesta església. Aquesta subjecció fou, però,
passatgera. Consta ja com a parròquia de ple dret el
1011, quan s’esmenta, en la primitiva documentació
de Sant Benet de Bages, un alou situat en la seva
parròquia.

Al voltant de l’any 1030, Gerard i Ermessenda, sen-
yors del lloc, van erigir una nova església, que fou
consagrada el 8 de gener del 1032 pel bisbe i abat
Oliba. Aquest edifici, que és entre els edificis romà-
nics més vells de la comarca, subsisteix encara en
gran part dintre l’església actual, transformada al
llarg dels segles.

Era inicialment de tres naus i tres absis, dedicats a
sant Andreu, sant Joan i sant Jaume. Tenia un cim-
bori amb el campanar al damunt, fet que el conver-
tiria, si fos d’abans del 1032, en un dels edificis més
singulars del país. Al segle XII es va afegir un cor alt
sostingut per columnes amb capitells treballats, mu-
tilat més tardanament.

La consueta parroquial de Castellcir documenta la
majoria de reformes o mutilacions fetes a l’església
original. Així, consta que entre els anys 1617 i 1621
“els parroquians tragueren el cimbori i les campanes
del dit lloc i les posaren en unes bigues al fossar o
cementiri, on estigueren alguns anys, i després feren
el campanar, on són avui; i abaixaren la nau del mig
dotze o tretze pams, tragueren un pilar per banda i
feren la sagristia”. Llegim en la mateixa consueta, un
veritable historial de la parròquia, que els anys 1650
i 1651 es va reduir el cor, que arribava fins a mitja
església, i que l’escala començava davant l’altar de
Sant Isidre, cosa que va permetre de fer la capella
del dit Sant Isidre. L’any 1760 es van convertir en
ulls de bou les dues finestres en forma de creu amb
què acabaven les naus laterals. Finalment, el 1888
es va alçar de 15 pams la volta de sobre el presbiteri,
i l’altar major, on es feren grades, de 4 pams; es va
recular l’altar 14 pams, el qual s’aferrà a la paret, i es
recularen les grades del presbiteri allargant 10 pams
el pla de l’església.

El resultat de totes aquestes reformes fou la muti-
lació substancial de la primitiva església de planta
basilical, de la qual resten només les parets perime-
trals amagades sota el morter modern i una única
absidiola. Hom mutilà l’absis major per a fer un gran
presbiteri i el que ocupava el lloc de la sagristia. Tam-
bé ha romàs la part del cor.

Aquesta església va deixar d’ésser el centre de la pa-
rròquia el 1962, quan es va construir la nova església
a l’antic carrer de l’Amargura, ara centre del terme,
que presideix una bonica imatge gòtica de Santa Ma-
ria, procedent de l’església de Sant Andreu.

L’església és un edifici de planta basilical de tres
naus molt mutilat i modificat, però que conserva
encara el cos de les seves tres naus, que configu-
ren un pla basilical, rematat a llevant per tres absis,
semicirculars, amb el central més gran que els la-
terals. De la capçalera primitiva es conserva només
l’absidiola nord, ornamentada exteriorment amb un
fris d’arcuacions sota el ràfec, agrupades en sèries
de dues arcuacions entre lesenes. Del segle XII res-
ta una part d’una tribuna d’un cor que era suportada
per sis columnes amb capitells d’idèntica ornamenta-
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ció. Les bases d’aquestes columnes resten colgades
en el paviment de l’església. La situació d’aquests
elements, a l’interior de l’església, suportant un cor,
resulta anòmala per la seva època, on només tindria
semblança amb les tribunes monàstiques i canònica
de Sant Miquel de Cuixà i de Santa Maria de Serra-
bona. Per això sembla molt raonable la hipòtesi de
Mn. Gudiol que es tractés d’un porxo, o atri, com el
de l’església de Sant Martí de Riudeperes, traslladat
al segle passat a l’interior de l’església. No és vàlida,
en canvi, la seva hipòtesi, reflectida en el plànol de
J. Puig i Cadafalch, que l’església fos un tram més
curta.

Les naus són cobertes amb volta de canó seguit
a dues alçades, de curvatura una mica rebaixada,
mentre que les absidioles són cobertes amb volta de
quart d’esfera amb arcs en gradació. Els arcs i les
pilastres de la tribuna del cor són de carreus gros-
sos. En les arrencades dels arcs en gradació que
corresponen a les absidioles hi ha àbacs escacats.
L’aparell és ocult per les enguixades i els arreboss-
ats, però s’entreveuen els petits carreus amb junts
molt gruixuts de morter de calç; les cantonades són
de carreus grossos.Ens trobem, doncs, davant d’una
obra característica de l’arquitectura del segle XI, que
per la seva tipologia de pla basilical, amb voltes, sen-
se reforç d’arcs torals, que només apareixen a la nau
sud, es pot emparentar amb altres obres d’aquest se-
gle com l’església de Sant Vicenç de Malla, tipologia
que serà molt escassament emprada en els territoris
d’influència de l’escola osonenca.

Capitells. A l’interior de l’actual església de Castellcir
es conserven en bon estat uns capitells sobre colum-
nes corresponents a l’antic atri. El fet que siguin dins
el temple, causa d’una restauració del segle passat,
explicaria que les cares d’alguns capitells estiguin ta-
pades, mentre que altres, sense treballar, restin al
descobert. Tots ells són cúbics i fan 30 cm d’amplada
× 30 cm d’altura. Tenen per astràgal una estreta cinta
llisa i l’àbac gairebé ha desaparegut. La cistella és
l’única part decorada amb fulles lanceolades i cau-
licles. Aquestes fulles, de factura senzilla, es troben
en el registre inferior i en els angles; la resta del tam-
bor es reparteix entre unes tiges planes i solcades,
que s’enlairen per la cara del capitell i s’enrotllen en
volutes, i unes línies obliqües centrals que recorden
els nervis foliacis. Només en un angle d’un dels capi-
tells trobem una flor de quatre pètals sobre fons llis.

La composició es basa en uns paràmetres coneguts
per tots els escultors romànics. És una interpretació
desnaturalitzada del capitell corinti clàssic que combi-
na els motius vegetals del registre inferior amb fulles
i volutes del pis superior. Els escultors han procurat
aprofitar tota la superfície i cenyir-se a una simetria,

gairebé aconseguida. Així, doncs, no tots els capi-
tells tenen la mateixa alçada dels caulicles ni de les
fulles, ni una execució semblant, la qual cosa prova
que l’artífex d’aquesta obra és un taller local format
per escultors de diversa qualitat.

Les volutes, reduïdes a simples espirals aplanades,
ens recorden alguns capitells de Serrabona, del Mu-
seu Diocesà d’Urgell, un relleu del Museu d’Art de
Girona. El quadrifoli també apareix a les impostes
de la tribuna rossellonesa i la fulla lanceolada ens
fa pensar en un capitell de Sant Pere de Madrona.
Són exemples, llunyans entre si, que poden datar-
se entre la meitat del segle XII i la meitat del XIII.
Per tant, més que establir una relació directa amb
algun centre, el taller de Castellcir utilitzà elements
i fórmules generals en l’escultura romànica del mo-
ment. Quan la historiografia es refereix a l’escultura
de Castellcir, esmenta l’existència a dins del temple
d’un atri del segle XII amb capitells d’ornamentació
vegetal (Junyent, 1975, pàg. 192; Vall, 1983, pàg.
124). La pèrdua de volum en favor d’un relleu més
pla, la desnaturalització de les formes i la compara-
ció amb els conjunts esmentats ens porta a situar els
capitells de Castellcir entre el final del segle XII i el
principi del XIII.

Extret de la Catalunya Romànica de la GEC. Text:
Manuel Anglada i Bayés / Antoni Pladevall i Font /
Anna Aynier i Ruart

Castell Castellcir (852 m) és un castell romànic
del terme municipal de Castellcir, a la comarca del
Moianès. És un monument històric inscrit en el regis-
tre de Béns Culturals d’Interès Nacional del patrimoni
català í en el de Béns d’Interès Cultural del patrimoni

Castell de Castellcir. Foto de Jordi Gironès feta el 2009.

estatal.

Documentat des de l’any 1014, la seva principal fun-
ció era la defensa de la vall de la riera de Castellcir-el
Tenes. Popularment, és conegut per castell de Popa,
nom al·lusiu a la forma del penyal que li fa de base, el
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qual li confereix un aspecte espectacular. Amb la for-
ma Castellcirvio, aquest castell apareix documentat
el 1014 a la documentació de Sant Benet de Bages,
tot i que anteriorment se sap de la seva existència,
amb el nom de Castell de Tenes. A partir del 1020
s’abandona del tot la denominació antiga, i, amb va-
riants com Castello-cirvi, Castro-cirvi, o Castro Cirvi,
ja apareix en la forma que, amb el pas del temps,
donaria Castell Cir i Castellcir.

A principis del segle XI aparegué la dinastia dels
Castellcir el més conegut de la qual és Gerard de
Castellcir, qui el 1032 dotava l’església nova de Sant
Andreu de Castellcir. El seu fill Guillem Gerard cons-
ta que s’havia criat a Sant Benet de Bages, i que
era parent de l’abat Miró. Aquest darrer, a l’any 1070,
tornava al monestir del Bages una sèrie de posses-
sions en els termes de Castellterçol i Castellcir de les
quals el seu pare, Gerard, s’havia apropiat de forma
fraudulenta.

Al segle XII Castellcir experimenta un canvi
d’orientació: Bertran de Castellcir, entre el 1113 i el
1120 es lliga al monestir de Santa Maria de l’Estany,
fent-hi donacions i cedint-hi l’alt domini del castell.
Així, se’n reconeixien vassalls, però alhora servaven
per a ells el domini útil i directe de les terres i rendes
del castell. Ben aviat els Castellcir cornencaren a for-
jar una fama de bel•licosos, que s’estén al llarg de la
seva història, com es veurà tot seguit.

Al 1107 va passar a domini de Guillem Ramon
d’Òdena, un dels membres de la família Òdena qui
testà a favor d’Arnau i Penca, la Roca de Castellcir.
El 1132 està documentat un Bernat, fill de Bertran,
casat amb Dotca, de kastrum Ciruo, qui signa un
censal amb el monestir de Santa Maria de l’Estany.
El 1193 un membre de la mateixa família, Guillem
de Castellcir, ingressa en el capítol de canonges de
Vic i hi aporta com a dot el mas Vall de Castellcir.
Continua havent-hi esments a la família dels Caste-
llcir: el 1228, Bernat de Castrociro renova la depen-
dència de l’Estany, i el 1269 consta explícitament en
un document que Castellcir pertanyia al monestir de
l’Estany, cosa que es confirma encara en documents
del 1287, 1294 i 1295. Fins aquells anys, la vida del
castell i la seva relació amb l’Estany discorria apa-
rentment sense estridències.

Tanmateix, el 1294 el castell fou assaltat pels sol-
dats del rei Jaume el Just i en van enderrocar la to-
rre mestra. Es tracta, sens dubte, d’una seqüela deis
enfrontaments entre la casa de Montcada i el bisbe
de Vic. Roger de Castellcir, en aquell moment senyor
del castell, militava en el bàndol deis Montcada, i els
seus enfrontaments amb l’església eren constants. A
1298, a Vic han de cobrir una canongia vacant per la

cruel mort de Pere de Castell; a 1299 consta que Gi-
labert de Castellcir esta excomunicat per l’assassinat
d’un canonge de Vic i un altre clergue, i les ferides
causades a un tercer. Es tracta, doncs, d’un cas clar:
el conflicte dels de Castellcir amb els membres de
l’església de Vic havia arribat a l’extrem. El castell
de Castellcir fou refet per Roger i Gilabert de Caste-
llcir al 1300, i, posteriorment, es féu la pau entre els
Montcada i el bisbe de Vic, mitjançant la intervenció
reial. Roger de Castellcir fou un dels comissionats
dels Montcada davant del rei. Però no arribà del tot
la pau: els de Castellcir entraren en conflicte amb els
seus veïns, els Centelles, fins aleshores aliats seus
en el bando! deis Montcada. A 1337 la lluita era ober-
ta entre les dues famílies; consta com una de les
causes els abusos comesos per Gilabert de Castell-
cir i els seus fills Roger i Bernat contra la dona i la filla
d’Eimeric de Centelles. Poc abans, a 1330, Marc de
Castellcir, senyor d’aquest castell, havia pronunciat
el jurament de fidelitat a Eimeric en el mateix caste-
ll de Centelles, però havia caigut una malvestat da-
munt de Marc de Centelles i la seva família, i varen
morí al 1348. Es tractava de la Pesta Negra. Gilabert
els va succeir.

Al juny de 1337 els Centelles assetjaven el Castellcir,
i, finalment, el 1349 era presa a Gilabert de Castell-
cir, Guillot, la seva jurisdicció sobre el castell i terme.
Gilabert de Centelles la comprava el 1363 al rei per
3000 sous, però la venia als Bell-lloc ben aviat: en
els fogatjaments de 1359 i el de 1365-1370. A 1383
Castellcir era en mans de l’infant Joan, qui venia el
castell altre cop per 3000 sous a Ramon de Planella,
que servia l’infant com a armer. Ramon de Planella ja
havia rebut anys abans el castell de Montbui i les se-
ves parròquies. En aquell moment Pere de P!anella
era bisbe, primer d’Elna, després de Barcelona, i un
altre Pere de Planella, cavaller, havia adquirit el cas-
tell de Clarà i la vila de Moià. Els Planella esdevenien
així una de les famílies més importants del Moianès
i zones limítrofes.
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Els descendents dels Planella continuen amb el
domini de possessions al Moianès entorns, i aviat
tornen a esmentar Castellcir entre els seus béns. A
1511 i 1519 és Pere de Planella qui s’intitula senyor
de Castellcir. A 1555 Joan de Planella, fill de Manuel
de Planella, senyor de Calders i de Talamanca, és el
senyor de Castellcir, i a 1560 í 1569 ho és Francesc
de Planella. A 1599 Joan Francesc de Planella rebia
les jurisdiccions anteriors, que havien estat confisca-
des pe! rei a la branca principal de la seva mateixa
família. Encara, el 1657 e! virrei de Catalunya, mar-
quès de Mortara, alliberava Joan Baptista de Plane-
lla d’allotjar tropes en el seu castell de Castellcir, i en
els altres de la seva propietat.

Posteriorment, i fins al 1942, Castellcir ha pertangut
a la mateixa família, sempre per transmissió direc-
ta, a través d’enllaços matrimonials... Els títols, però,
anaren variant: comtes de Llar, barons de Maldà,
marquesos de Castellbell. Finalment, a 1942 Enric
Torelló i Cendra el comprà al seu propietari, Salva-
dor de Vilallonga i de Càrcer, marquès de Castellbell,
pare de José Luis de Vilallonga y Cabeza de Vaca.

El castell es va mantenir en força bon estat fins a
principis del segle XX, com es pot apreciar en les
fotografies conservades d’aquella època. En bona
part, pel fet que, deixant de ser castell, va esdevenir
masoveria i com a tal es mantingué habitat fins a gai-
rebé mitjan segle XX. Una part de les dependències
van ser aprofitades com a corrals, estables i pallers.
Ara bé, des del seu abandonament definitiu la degra-
dació ha augmentat exponencialment, fins a arribar
a l’estat actual.

El conjunt del castell està format per les muralles,
avui fragmentades, les restes de l’edifici principal i

la capella de Sant Martí de la Roca. Les edificacio-
ns, encara imponents, ocupen una area de 570 m2,
repartits en una fortalesa de planta i dos pisos. Tot el
castell de la Popa esta aixecat sobre la pedra, sense
fonaments i actualment presenta un avançat estat de
degradació; les poques estructures que resten dem-
peus amenacen clarament la seva ruïna. La longitud
de la plataforma on s’assenta el castell és d’uns 100
metres, mentre que l’amplada no supera mai els 7
metres. Això fa que el recinte sigui allargassat, amb
el cos principal cap a ponent i la capella en el de
llevant. Les edificacions més antigues es troben a la
part baixa del cos principal mentre que hi ha altres
elements propers a la capella.

El castell té un únic accés, situat al sector nord-oest
del cos principal. És un portal adovellat en arc de mig
punt, resseguit per un segon arc fals que realça les
dovelles del primer. Un cop traspassat aquest portal,
hom es troba dins del cos principal: un rectangle de
7,8 metres per 4 metres, cobert amb volta de canó.
Els murs que el sustenten són gruixuts: 1,35 m. La
sala de la planta baixa es clou amb tres espitlleres
que donen al sud-est, i dues portes, una a cada cos-
tat, que s’obren a les altres dependències del cas-tell.
De la sala que hi havia al nord-est, d’uns 9 metres de
llarg, només en queden els basaments de les parets,
on es pot veure una sagetera; al sud-oest hi havia
una altra sala, aquesta de 10 metres de llargària, que
tenia a l’interior una cisterna, possiblement molt pos-
terior al castell primitiu. Restes de més dependències
i del murs que cloïa el recinte es conserven comple-
tant els elements d’aquesta plataforma superior. Cal
destacar especialment, a l’extrem est, a capella de
Sant Martí de la Roca. Està encara per determinar,
però pot tenir relació amb la propera Torrassa dels
Moros. situada a ponent del castell.

S’han escrit diverses llegendes sobre el castell. Una d’elles
narra que l’edifici feudal tenia una sortida subterrània que
donava pas a un altre indret uns quilòmetres enllà, on hi
havia una gran torre. Aquesta era coneguda amb el nom
de la Torrassa i pertanyia als comtes de Llar. La gent, ple-
na de curiositat, més d’un cop s’hi havia ficat a dins, però
el fort vent apagava les torxes. Van passar molts anys, i
els pagesos van tapar el forat: sempre s’hi perdien xais i
porcs. No se sap res del cert, però es diu que a la Torrassa
hi ha un xai d’or enterrat.
Extret de Wikipèdia.

Sauva Negra, és una fageda a l’entorn del punt de trobada
dels termes municipals de Castellcir, nord-est, 67,35 ha,
de la comarca del Moianès, Balenyà, sud-oest, 2,62 ha, i
Centelles, oest, 40,03 ha, de la comarca d’Osona, que es
reparteixen l’extrem oriental del bosc. És un bosc espès
—d’aquí li ve el nom— que forma tot un massís amb molta
personalitat.

Castell de Castellcir. Foto de Jordi Gironès feta el 2009.
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Està situada majoritàriament en el costat de migdia
del torrent de la Sauva Negra, al sud-oest de Santa
Maria de Savall i a migdia del Serrat de la Cua de Ca-
vall. Ocupa tot el vessant nord-oest del Serrat Rodó,
on hi ha el coll de la Sauva Negra, i en el seu extrem
oriental, al límit de les terres osonenques, es troba la
font de la Sauva Negra. És al nord-est de la Casano-
va del Castell i al nord del Pla de Bruga. És a prop i
al nord del castell de Castellcir i de l’església de Sant
Martí de la Roca. En el seu extrem nord-occidental
hi ha el paratge de la Teuleria i en el sud-occidental,
el Pou Cavaller.

Com a espai del Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN), el de la Sauva Negra és de dimensions re-
duïdes (110 hectàrees). És bàsicarnent l’obaga de la
serra que hi ha entre el Corral de la Rovira i la Ca-
sanova del Castell, entre la carena d’aquesta serra,
que inclou el coll de la Sauva Negra, el Serrat Rodó i
part del Pla de Bruga, i el torrent de la Sauva Negra,
entre els 750 i els 924 metres d’altitud.

Tal com es llegeix en el document de declaració
d’espai natural: és un espai representatiu del paisat-
ge subhumit de l’altiplà del Moianès que acull una
mostra significativa de la irradiació extrema d’unitats
de vegetació extramedíterrànies, destacant la pre-
sencia relictual, i extremadament singular en aquest
territori, de la fageda i altres elements de caràcter
eurosiberià. Així mateix també cal destacar la rique-
sa faunística d’aquest espai, amb diverses espècies
de carnívors.
Extret de Wikipèdia

Santa Maria de Savall (ruïnes i pantà) (820 m)
L’església, documentada des del 898, és situada en
un fondal de la Sauva Negra prop d’un petit pantà que
origina el torrent de Santa Maria i queda a l’extrem
de ponent de la urbanització de Puigsagordi.

Aquesta església es trobava dins els límits del ter-
me del castell de Sant Esteve o de Centelles, tocant

amb el de Castellcir, i s’aixecava en un lloc proper a
la vila de Càsoles, junt al mas Calcina. L’església no
va passar de ser una capella rural dependent de la
parròquia de Santa Coloma Sasserra, si bé durant
un temps adquirí una certa autonomia, quan al seu
redós s’aplegá un petit grup de deodonades sota la
protecció de la família de la domus de Càsoles.

El lloc de Calcina apareix el 1009 quan Vidal i la seva
muller Quíxol i llur fill Joan donaren al monestir de
Sant Benet de Bages un alou situat a la vila de Calci-
na. En un altre document d’aquest monestir es docu-
menta el lloc de Selva Negra quan el 1030 els almo-
iners de la difunta Trudgards feren donació al fill de
la difunta, Bernat, levita, de l’alou que tenia al comtat
d’Osona, als termes de Moià, al lloc dit Calcina, amb
la condició que després de la mort de Bernat havia
de passar al monestir de Sant Benet de Bages. No
obstant aquesta disposició, un altre fill de la difunta,
anomenat Berenguer Ató, no cedí el domini de l’alou
que havia deixat la seva mare a Sant Benet de Ba-
ges, fins que en dues restitucions, una del 1081 i una
altra del 1082, va retornar-lo al monestir de Sant Be-
net de Bages. Així que cal considerar que l’església
que s’havia fundat en l’alou de Calcina era la que es
coneixerà com a Santa Maria de Selva Negra en un
principi i després com a Santa Maria Savall.

La forma inicial es documenta ja a partir del 1121
quan apareix com a Santa Maria de Selva Negra (Sil-
va Negra). Malgrat la donació inicial i les restitucions,
el monestir de Sant Benet de Bages no sembla que
exercís cap domini en el mas Calcina ni tingués cap
dret en l’església de Santa Maria Savall, i seguí tot
sota el domini de Berenguer Ató i dels seus descen-
dents que habitaven la vila de Càsoles.

Aquests senyors seguiren protegint l’església; així
vers l’any 1218 feren edificar una segona nau de
l’església, i possiblement correspon a aquest mo-
ment la construcció d’una capelleta al costat de
tramuntana de la nau principal amb la finalitat que
servís de lloc de sepultura de fa família protectora
de l’església. Aquesta ampliació es podria deure a
l’interès per crear entorn de l’església un petit mo-
nestir de monges o deodonades, que tingué una cer-
ta vida.

La família de Casales va seguir protegint la capella
i autoritzà el sacerdot que la regia que a 1241 fes
un conveni amb el rector de la parròquia de Santa
Coloma Sasserra sobre l’administració de les dona-
cions que feien els fidels dels voltants a la capella, ja
que eren molts els qui es feien enterrar en el seu ce-
mentiri i li feien nombrosos llegats piadosos, la qual
cosa explica que s’hi celebrés missa cada festa. A
més, en aquest moment, s’aconseguí que el bisbe

Fageda de Sauva Negra. Foto de Jordi Gironès.
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de Vic, sant Bernat Calbó, concedís una important
autonomía a l’església de Santa Maria respecte a la
parròquia de Santa Coloma Sasserra.

A principis del segle XIV la família benefactora de
Càsoles desaparegué, al mateix temps que finia la
vida comunitària en el petit monestir de deodonades.
Després fou la familia del castell, els Centelles, qui
protegí l’església amb donacions de béns. A partir de
la desaparició de la vida comunitària només resta a
l’església un sacerdot beneficiat que tenia l’obligació
de celebrar missa cada festa. Aquesta situació per-
dura fins al 1774, quan el benefici s’extingí i les ren-
des passaren al rector de Santa Coloma Sasserra.

L’edifici s’anà degradant paulatinament, i no s’hi fe-
ren les necessàries reparacions que de tant en tant
manaven els bisbes en les seves visites pastorals,
fins que el 1887 es va prohibir la celebració d’oficis
divins. Això motiva que els masovers de la casa veï-
na de l’església utilitzessin el temple com a corral
pera tancar-hi el bestiar.

L’edifici és en estat molt ruïnós, i totalment abando-
nat. Consta d’una nau, coberta amb volta de canó, i
capçada a llevant per un presbiteri quadrat, avui to-
talment esfondrat, la qual cosa fa que hom no pugui
determinar-ne la contemporaneïtat amb la resta de
l’obra. Al cantó de tramuntana fou afegida una ca-
pella rectangular, coberta amb volta de canó, per-

pendicular a la nau. Al cantó sud s’hi afegí una nau
paral•lela a la inicial, també coberta amb una volta de
canó, que arrenca d’una senzilla imposta aixamfra-
nada. Aquesta nau degué substituir un atri, possible-
ment, i la seva construcció obliga a substituir la porta
d’accés a l’església que s’obria al mur meridional per
una altra d’oberta a la façana de ponent, avui total-
ment esfondrada.

Als murs sud, el de la nau primera i el de la nau afe-
gida, s’obren dues espitlleres, respectivament, que
juntament amb una finestra, molt desteta, oberta a la
façana de ponent, constituïen la il•luminació del tem-
ple, amb les possibles finestres que es devien obrir
en els cossos de llevant, avui desapareguts.

L’estat de ruïna de l’edifici és molt avançat, i la seva
coberta ha desaparegut, envaïda per la vegetació, i
no permet d’esbrinar tampoc, la composició de tot el
sector de llevant, sobretot pel que respecta a la nau
de migdia. La façana d’aquest cantó, precisament,
és la part més ben conservada, i permet de veure
el seu aparell, constituït per carreus ben trencats,
sense polir, agafats amb morter de calç; i formant
filades uniformes i regulars. Els punts singulars del
parament, cantonades i espitlleres, són construïts
amb carreus ben tallats i polits, d’una pedra diferent
a la de la resta del mur, però que apareix també en
algunes filades del sector de llevant.

L’estat actual de les restes no permet de resoldre to-
talment els interrogants que planteja aquesta esglé-
sia sobre la seva cronologia relativa, per més que la
façana de migdia sembla recordar uns modes cons-
tructius ja tardans, possiblement del segle XIII, que
correspon perfectament amb la data de 1218.
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Santa Maria Savall. Foto extreta d’internet.


