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Localització: Municipi de la comarca del Bages, situat a la falda de Montserrat. El riu Llobregat 
passa pel bell mig de la població. Limita al nord amb el municipi de Castellbell i el Vilar, a l’est 
amb Vacarisses (Vallés Occidental), als Sud amb Esparreguera i amb el Bruc (Anoia). A l’oest, 
confronta amb Marganell. Sant Esteve de Vilamarics es troba a la carretera de Castellbell a 
Marganell, km 3,1. Actualment en ruïnes.  
 
Datació:  Segle XII i XIX 
 
Estil arquitectònic:  Romànic 
 
Descripció: Edifici de característiques romàniques –que conserva vestigis de la primera 
construcció preromànica (en discussió). És d’una sola nau i de capçalera semicircular que mira a 
llevant. Una finestra de doble esqueixada que s’obre al centre de l’absis, dona pas a la llum. La 
construcció ha perdut la teulada, però encara queda en peu l’absis de quart d’esfera. La porta 
es trobava al mur del migdia. Les dovelles formaven un arc de mig punt. El campanar, senzill és 
de cadireta.  
 
Els murs exteriors no estan decorats, només hi ha una cornisa al voltant de l’absis sota el ràfec 
de la teulada.  
 



L’aparell és fet de blocs de pedra disposats en filades paral·leles. L’historiador Xavier Sitjes 
considera que encara conserva elements preromànics, tot i que altres historiadors ho posen en 
dubte. Els vestigis preromànics considerats per Sitjes consistirien en un tros de paret al costat 
sud i un fragment de l’arc triomfal, que era de ferradura1.  
 
L’església fou remodelada el 1834 i el seu interior, enguixat. També s’obrí una altra porta de la 
quan només en queda l’obertura. És molt probable que el suport del contrafort s’hagués aixecat 
en aquesta mateixa època. Abandonada el 1936, el seu estat és ruïnós.  
 
 
Història2:  El nom Vilamarics correspondria a un enclavament de Monistrol de Montserrat situat 
entre els municipis de Sant Vicenç de Castellet, Marganell i Castellbell i el Vilar, anomenat Vila 
Milech.  
 
Encara que en aquests documents l’església de Sant Pere no és esmentada de forma explícita, 
podria ser que s’aixequés ja en aquells moments.  
 
Al fundar-se el priorat a l’església de Santa Maria Montserrat, aquesta església i el seu alou 
passaren a formar part del seu patrimoni, ja que el monestir de Montserrat estava vinculat a la 
casa mare de Ripoll. L’edifici no degué sofrir grans reformes fins el 1834, quan es van dur a terme 
diverses obres, durant les quals es van trobar unes tombes antigues als voltants.  
 
L’any 1924 fou unida a l’església de Sant Cristòfol de Castellbell i abandonada el 1936.  
 
 
Treballs arqueològics3 
 
En una excavació realitzada recentment s’han 
trobat unes tombes excavades a l’interior de 
l’església, datades al segle XIX. Amb les 
successives campanyes que es volen dur a terme 
es pretén arribar al nivell fundacional de l’ermita i 
en posterioritat, una restauració. De moment, el 
que s’ha aconseguit és aturar l’enrunament de la 
construcció.  
 
 
                                                                                                       Monòlit en pedra de l’Ara d’altar 

 
Una de les troballes més interessants és un monòlit en pedra de l’Ara d’altar que pertanyia a la 
primitiva ermita. Es conservava en el presbiteri de l’absis. Segons alguns historiadors, tot sembla 
indicar que aquesta peça correspongui a un altar del temps de la construcció de l’ermita per 
volts del segle XI.  
 
 

                                                           
1 Diputació de Barcelona. Mapes de Patrimoni cultural. https://www.diba.cat/ [consulta 20-3-2020] 
2Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic: 

http://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI  [Consulta  20-3-2020] 
3 Documenta: Monistrol de Montserrat.  Monistrol de Montserrat : l’Arxiu, [2015], any VII, nº 26, 2015 
(abril-juny) 
Dins: http://www.monistroldemontserrat.cat/fitxers/Documenta26.pdf 
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