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Lloc: Esparreguera és un municipi del Baix Llobregat, estès en gran part a la dreta del Llobregat. 
Limita amb Olesa de Montserrat, Abrera, Hostalets de Pierola i Collbató. L’església de Santa 
Maria del Puig està situada sobre un petit altiplà elevat sobre la vall del riu Llobregat. 
 
Datació: La primera església parroquial d’Esparreguera era dedicada a Santa Maria del Puig1, un 
edifici construït el segle XII aprofitant estructures prèvies . Donat que el lloc era impracticable 
es decidí el trasllat, autoritzat pel bisbe Ponç de Gualba el 13162, a la capella de Santa Eulàlia, 
construïda amb vistes a ser la nova seu parroquial. 
                                                           
1 Any 1041, setembre 26. Los conjuges Bernat anomenat Guillem e Ilía vengueren a Mir anomenat Cupelano 
propietats situades a Voltrera en lo Comtat de Barcelona, confrontant ab Ulastrell, riu Masurgus, riu Llobregat terme 
d'Esparreguera i terme de Ulesa. Arx. Cor. Ar. Escrip. 44 de Ramon Berenguer I.  
2 Any 1316. Per rahó d'ésser distant l'església de Sta. Maria del Puig se feu una capella a honor de Sta. Eulàlia, verge i 
màrtir, en lo terreno que concedí Pere Costa senyor del Castell de Esparraguera mediant permís del Sr. Bisbe de 
Barcelona Pons de Gualba en 1316. Arx. Episc. R. Collationum f. 853.  



 
Estil arquitectònic : Romànic 
 
Descripció: L'església de Santa Maria del Puig 
s'aixeca sobre una terrassa a la dreta del 
Llobregat, a la sortida del congost del Cairat. És 
una església de planta de creu llatina amb una 
sola nau, coberta amb volta de canó apuntada, i 
un absis semicircular en el qual són molt visibles 
les esquerdes produïdes pel terratrèmol de l’any 
14283. Té dues capelles laterals a mode de fals 
transsepte afegides amb posterioritat segles 
XIV-XV) a l'obra romànica. Al creuer s'aixeca una 
cúpula de planta ovalada inscrita en un 
rectangle amb estructura de prisma octogonal a 
l'exterior, molt desfigurat degut al pes del 
campanar de torre que hi ha a sobre i que, 
almenys en la forma en què ens ha pervingut, és 
posterior a l'obra romànica. En l'edifici, que 
evidencia moltes reconstruccions, es pot 
reconèixer l'aprofitament de la paret nord, 
preromànica, feta amb reble i pedres, llosetes i 
grans còdols, alguns disposats en espiga, tot plegat embegut en un morter molt abundant. 
Interiorment ha estat folrada amb una paret romànica. L'absis, sense arcuacions, és d'obertura 
molt ampla i, en canvi, poc profunda, característica que, dins del romànic, indica una datació 
avançada. S'hi obren tres finestres, la central més gran, totes d'esplandit interior, la part exterior 
de les quals és formada per dos arcs i el seu ampit és inclinat. L'accés actual a l’edifici es realitza 
a través d’una obertura rectangular, sobre la qual hi ha una llinda amb la data de 1602, 
probablement commemorativa de la reforma que es va dur per aquestes dates en el temple. 
Aquesta entrada es troba al mur de migdia. L'aparell d'aquest absis, de carreus mitjans i petits, 
és disposat amb molta regularitat. L'absis estava  decorat amb pintures, de les que només en 
resten alguns vestigis entre la paret romànica original d'obertura de l'absis i l'arc gòtic afegit4. 
Al mur meridional, prop de la porta, s’entreveuen les restes d’unes pintures, però són molt 
fragmentàries i en la seva major part consisteixen en franges de colors vermells i negres, 
aproximadament de l’amplada d’un dit, situades sobre un fons ocre, Finalment a la part superior 
del mur hi ha una gàrgola tallada en un bloc de pedra, però tan feble que és impossible 
determinar-ne la iconografia.  
 
La datació de l’església romànica és complexa, perquè presenta una barreja de formes i 
incorporacions pròpies de les successives restauracions sobre l’edifici. La disposició dels carreus 
al mur occidental, i a la part septentrional de l’edifici, indicarien que es va construir cap el segle 
XI, tanmateix quan avancem cap a la zona del cimbori es regularitza la construcció i la uniformitat 
cromàtica que, juntament amb l’absència de lesenes, indica un romànic avançat. En unes 
excavacions que inicià el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona 
l’any 1997, sota la direcció de Joan Garcia Taga i Albert López Mullor, es descobrí un primer nucli 
de població al voltant d’una petita església preromànica construïda aproximadament al segle X 

                                                           
3 Huertas, Josefa i Salazar, Natalia. Mapa del Patrimoni Local d’Esparreguera. Memòria Tècnica. Diputació de 
Barcelona. Patrimoni cultural. Direcció General de Patrimoni Arquitectònic. Dins : http://patrimonicultural.diba.cat 
[Consultada 25-03-14] 
4 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins : 
https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI [Consultada 28-03-14] 



de la qual només ens queden vestigis als actuals murs nord i sud de l’edifici romànic. La 
construcció estava rematada per una capçalera rectangular construïda a partir de terra piconada 
i calç (opus signium). Aquestes excavacions també van permetre que sortís a la llum una 
necròpolis situada al voltant de l’església i el seu interior.  
 
 
Història: El 985, dins del terme del castell d'Esparreguera hi havia diverses parròquies. Així ho 
diu Guillem d'Esparreguera, quan lliura els seus castells a la seu de Vic. Per tant, ja aleshores 
deuria existir Santa Maria del Puig, que fou la parròquia del terme del castell fins que el 1612 
fou beneïda una nova parròquia a la vila. De fet, des del començament del segle XIV, quan una 
primitiva capella dedicada a Santa Eulàlia fou construïda a la pobla d'Esparreguera, l'antiga 
parròquia del Puig començà a declinar i, especialment, després dels terratrèmols del segle XV, 
la deixaren molt malmesa. Després d'aquest terratrèmol es van fer ampliacions i reformes en el 
temple. Durant els segles XI i XII hi ha diversos esments de deixes i llegats a l'església però sembla 
que en la majoria dels casos s'adreça al santuari occità de Nostra Dona del Puig, a l'Alvèrnia, que 
aleshores era un important centre de pelegrinatge. El temple patí els efectes de la guerra civil 
(1936- 1939), i posteriorment fou restaurada pels Sedó, propietaris de la colònia propera. 
Recentment s'hi han fet algunes obres amb els suports amics de l'agrupació d'Amics de Santa 
Maria del Puig5. 
 
 
Primeres visites pastorals a Santa Maria del Puig d’Esparreguera 
 
Aquestes visites pastorals s’efectuaren abans que l’església de Santa Eulàlia fos construïda i per 
tant es refereixen a l’actual romànica de Santa Maria del Puig.  
 
 
1313, juliol, 23.  Hug de Cardona ardiaca i vicari general del bisbe Ponç de Gualba visità Santa 
Maria d’Esparreguera6.  
 
1314, setembre, 24. Hug de Cardona, ardiaca i vicari general del bisbe de Barcelona Ponç de 
Gualba (exiliat a Mallorca) visità Santa Maria d’Esparreguera7.  
 
 
1315, juliol, 29. El bisbe Ponç de Gualba visità Sant Maria d’Esparreguera i tonsurà tres nois: 
d’Olesa, de Sant Vicenç dels Horts i d’Esparreguera8.  
 
 
Abreviatures 
 
ADB  Arxiu Diocesà de Barcelona 
V.P. Visites pastorals 
 
 
 
 

                                                           
5 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins : 
https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI [Consultada 28-03-14] 
6 ADB, V. P. 2, fol. 8; M- N 43.  
7 ADB, V. P. 2, fol. 63; M- N 49.  
8  ADB, V. P. 2; fol. 85; M- N 52. 
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