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Localització:  Veïnat de Grabuac, dins del nucli de Can Colomer, prop del poble de Vilobí.  S’hi 
accedeix des de Guardiola de Font-Rubí. Grabuac és una de les 16 entitats de població del 
municipi de Font-Rubí. Un conjunt de cases fortament disseminades unides al caseriu de la 
Fanga, del mateix municipi.  
 
Datació:  [s.XIV] 
 



Estil arquitectònic : Romànic 
 
Descripció: Capella d’una sola nau i capçalera quadrada. El portal d’accés és adovellat, 
ornamentat amb un guardapols que arrenca de les mènsules que el sostenen. Presenta un 
finestral gòtic adossat posteriorment al costat esquerre de la portalada. Destaca un òcul situat 
al centre, just damunt la porta que compta amb un vidre emplomat en el qual s’hi representa 
un colom. Corona l’edifici un campanaret d’espadanya d’un sol ull.  
 
Història: D’aquesta petita església se’n tenen notícies amb data anterior al 13001. L’any 1627 
fou restaurada. Durant la guerra civil es va cremar l’altar barroc que contenia una talla de Sant 
Pau. L’any 1179 el batlle de Vilafranca va vendre a B. De Gras Buach el pa i el vi que, des de la 
seva batllia, sortissin per al senyor rei. Al segle XIV la quadra de Grabuac era del prior del 
monestir de Montserrat. Ja a l’edat moderna la baronia de Gras Buach passà a anomenar-se 
Grabuac. L’any 1541 n’era titular la senyora Magdalena de Palou, i en temps posteriors passà a 
mans de la família Merlès i la dels Erill, entre d’altres. El últims senyors jurisdiccionals del terme 
de Font-Rubí foren els marquesos de la Manresana, a la primera meitat del segle XIX.  
 
 
Recursos electrònic 
 
Mapa del Patrimoni Cultural. Font-Rubí. Miquel Gea, 2014, p. 9. Dins: 
Http://patrimonicultural.diba.cat/uploads/08085/memoria.pdf 
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