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                                  Vista de l’ermita de sant Pere del Romaní.   Autor / Fotògraf:  Ricard Ballo, 2012.  

 
 
Localització 
 
Situada al terme de Molins de Rei, prop del poble, al vessant oest de la Serra de Collserola. L’accés 
a l’edifici es fa per un camí que surt de Can Capellans.  
 
Datació 
 
s. XI (ermita); s. XVI (torre de defensa annexionada amb posterioritat).  
 
Estil arquitectònic 
 
Romànic (ermita) ; sense estil definit (torre de defensa) 
 
Descripció 
 
Ermita romànica construïda el segle XI que presenta indicis d’un possible origen preromànic. Es 
troba encarada a l’est-oest, al costat dret de la qual es va adossar posteriorment, el segle XVI, una 
torre de defensa.  



 
El conjunt es troba emplaçat dalt d'un pujol amb bona visibilitat sobre el riu Llobregat.  
 
L'església, de planta rectangular de 8,5 x 4,10 m, és d'una sola nau coberta amb volta de canó i un 
absis a la capçalera de forma semicircular, amb parets exteriors llises i una finestra de doble 
esqueixada, al centre.  
 
L’absis, orientat a l’est, no està lligat al cos de 
l’ermita i està cobert per un quart de volta 
hemisfèrica. La pavimentació de l’edifici, molt 
malmesa, és a base de rajoles de ceràmica 
d’època recent. En el presbiteri hi ha una petita 
elevació.  
 
El terra possiblement fou rebaixat uns 60 cm, ja 
que es veu la roca natural retallada i un recalç 
perimetral de trossos de totxo i pedra. La façana, 
amb porta d'arc de mig punt, té a sobre un 
campanar de cadireta.  
 
Les parets són de maçoneria, amb pedra i morter 
d’un gruix d’un metre i carreus de mida diversa a 
les cantonades.  
 
Finalment, sobre la porta hi ha un ull de bou. El 
sostre és de volta de canó, amb senyals de les 
canyes utilitzades en el procés de construcció.  
 
L’aparell de la nau és força irregular, sobretot a 
l’exterior, i incorpora carreus de grans 
dimensions a les cantonades.  
 
La part inferior dels murs, on hi ha maçoneria de dimensions més reduïdes, ha estat atribuïda a 
l’església més antiga, documentada abans de 1032. Tota l’estructura de la teulada va ser renovada 
l’any , de factura 1980, quan es va suprimir l’antiga coberta de taules de pissarra i es va consolidar 
la base de l’absis amb un sòcol de formigó.  
 
L’accés principal a l’església es fa per una porta amb arc de mig punt de factura moderna, oberta al 
mur occidental. Per sobre d’aquesta porta 
 
 
Torre de guaita 
 
 
Adossada al mur de migdia de l’església hi ha una antiga torre de guaita, de planta quadrada semi 
romboïdal, parets de 55 cm de gruix i uns 12 cm d’amplada, amb dos accessos a l’exterior.   
 
Segurament es va aixecar el segle XVI, època en què l’ermita va ser envoltada de diverses 
construccions que configuren l’anomenat Mas Moriscot. Possiblement va ser reformada al segle 



XVIII1. La torre fou modificada a mitjan segle XIX per entrar a formar part de la línia militar de 
telegrafia òptica de Barcelona a Lleida, que funcionà entre 1848 a 1862.  
 
Aquesta línia s'iniciava al castell de Montjuïc. La torre de Sant Pere Romaní era precedida per la 
torre de Sant Pere Màrtir i a continuació hi havia la torre de Castellbisbal.  
 
 
Història 
 
L’església de sant Pere de Romaní s’aixeca al cim d’un turó situat a migdia de la vila de Molins de 
Rei, sobre la riera Bonet, en un punt que va pertànyer al terme municipal de santa Creu d’Olorda 
fins a la seva dissolució el 1916.  
 
L'ermita apareix datada per primera vegada l'any 1001, amb el nom de Sant Pere de Duïsme2. 
Aquest topònim està documentat des de finals del segle X amb diverses variants, com ara 
duotimo o dotzè, i que fa referència a les dotze milles de distància que hi havia respecte de la 
ciutat de Barcelona3.  
 
El prevere Baldofredo i la seva dona Chillio l’any 1001 fan una donació a la Basílica de Sant Pere 
de Roma, tot reservant-se l'usdefruit per a ells i els seus descendents, amb l'obligació de pagar 
cinc sous a l'any a la Santa Seu. Entre els béns que el matrimoni dona a la basílica hi ha un oratori 
que és el precedent de l’edifici actual. La donació a l’església de Roma ha estat interpretada com 
una voluntat per part dels seus propietaris de mantenir la independència, respecte de les 
aspiracions del poderós monestir de Sant Cugat, que també tenia interessos a la zona, això és el 
que consta a les Notes de Mn. Josep Mas4 que identifica amb la capella de Sant Pere de Romaní 
el topònim Sancti Petri de Duzisine (o Duzisme) que apareix esmentat l'any 1162 al Cartulari de 
Sant Cugat del Vallès5. La referència toponímica al Romaní, més que un fitotopònim, podria 
referir al dret de propietat sobre el temple de l’església romana6.  
 
El 1032 la capella apareix citada ja amb la seva advocació (Sant Pere) en el jurament del 
testament7 de Galsater al mateix temple. L’any 1111 hi ha la notícia d’una permuta. El 1038 es 
documentada la forma Romaniras, a partir segle XV la de Romaniar i el 1590 l'actual Sant Pere 
de Romaní. Dites formes indiquen que, tot i la vinculació amb l'espècie vegetal, el nom es deu a  
la vinculació de la capella amb Sant Pere de Roma8. 
 
L’església estava situada al costat de la masia Moriscot, una construcció aixecada al segle XVI i 
avui desapareguda. En època moderna s’hi va incorporar la torre que avui veiem al costat de la 
nau del temple.  
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Sant Pere de Romaní va dependre de la parròquia de Santa Creu d’Olorda fins el 1984, any en 
què va passar a la jurisdicció de Molins de Rei. L’edifici, abandonat a mitjans del segle XX va ser 
restaurat l’any 1956 i el 1987. Actualment ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN).  
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