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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
El terme de Corbària apareix al 

Cartulari de Sant Cugat l’any 992 però no 
aporta més dades de la vida interna del 
lloc. Del document només es desprèn que 
fou un priorat de l’orde de Sant Benet com 
molts altres que, des de finals dels segle X, 
foren establerts per afavorir la repoblació 
de territoris amb vista a llur consolidació. 

 Els orígens alt medievals del monestir 
no són gaire clars i han donat lloc a punts 
de vista diversos. Les primeres notícies 
del monestir daten del 1068 i correspon a 
una donació de terres que pertanyien a 
l’església. Tanmateix, hom creu que 
l'església devia ser erigida pel levita 
Guillem de Mediona o pels seus 
successors, senyors de Corbera, entre els 
anys 1025 i 1050. El 1096 ja és 
documentada la comunitat benedictina, 
subjecta a Cluny com a priorat, que abans 
del 1104 passà a dependre de Sant Pere de 
Casserres, filial i centre de les possessions 
de Cluny a Catalunya. Des del segle XIV 
no tingué pràcticament comunitat: només 
el prior, que era monjo de Casserres, i  

 
alguns preveres beneficiats.  La vinculació 
amb Casserres es mantingué fins ben 
avançat el segle XV però, amb la 
decadència del centre Osonenc, el pes ja 
escàs del priorat de Corbera va anar 
disminuint. Al segle XV fou regit per 
priors comanditaris i el 1590 les seves 
rendes s'uniren al Col·legi de la 
Congregació Claustral Tarraconense, 
radicat primer a Lleida i després a Sant 
Pau del Camp (Barcelona), d'on es 
considerà filial fins a l'exclaustració del 
1835. Això va comportar per a Sant Ponç 
l’extinció del títol prioral, de manera que 
es convertí a partir d’aleshores en una 
parròquia sufragània de la de Santa Maria 
de Corbera.  
 Poca cosa sabem del seu 
funcionament durant els segles posteriors 
i del seu progressiu abandonament, si bé 
en una visita pastoral de l’any 1628 es 
demana que es renovi el paviment, 
s’emblanquinin els murs i es construeixi 
un retaule. La progressiva pèrdua 
d’importància del centre, la conversió en 
parròquia en època moderna i, a partir de 
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llavors, la quasi constant dependència de 
Corbera, van permetre que l’església 
romànica arribés amb la planta, 
l’estructura i la concepció volumètrica 
gairebé intactes fins ben entrat el segle 
XIX.  
 L'església ha estat objecte de 
diverses consolidacions i restauracions els 
anys 1933 i 1942-43, i de manera àmplia 
entre 1955-58, a càrrec del Servei de 
Catalogació i Conservació de Monuments 
de la Diputació de Barcelona.   

En el Conveni de col·laboració establert 
en data 8 de gener de 2009 entre la 
Generalitat de Catalunya i la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La 
Caixa”, per al desenvolupament del 
“Programa Romànic Obert” i el conveni 
específic de data 30 d’octubre de 2009, 
establert entre aquests dos organismes i la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, li va 
ser concedida una subvenció per import 
de Dos-cents mil euros (200.000 €) per al 
conjunt de reparacions següents:  

- Cosit de l’esquerda en ambdues 
cares del parament de la façana 
de la nau esquerra del 
transsepte, reparació de 
l’esquerda amb continuïtat de 
tornada i altres esquerdes i 
fissures de l’immoble.      

- Garantir l’estanquitat de les 
cobertes.  

- Anul·lar la presència d’humitat 
en els diferents paraments, i 
concretament la nau dreta del 
transsepte per la presència 
d’humitats.  

- Neteja de la coberta vegetal 
existent a les façanes i cobertes.  

- Drenatge de l’entorn de 
l’església.  

- Eliminació de les barreres 
arquitectòniques.   

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
L'església, 

única resta del 
monestir, és un 
edifici d'una nau i 
creuer, capçat per 
tres absis 
semicirculars.  

Sobre el creuer 
s'aixeca un 
cimbori de planta 
quadrada que fa 
de base al 
campanar de 
torre, de dos pisos, 
amb finestres 
geminades al pis 
superior. 

 
 La nau es cobreix amb volta de canó, 

sobre tres arcs torals. Els braços del 
transsepte són coberts també amb voltes 
de canó, disposades paral·lelament a la de 
la nau (com si fos una església de tres 
naus) i comunica amb aquesta a través 
d'un gran arc sostingut per pilars de secció 
semicircular.  

La cúpula oberta al creuer reposa sobre 
dos arcs paral·lels, més elevats. En els 
murs de descàrrega d'aquests dos arcs 

Planta de l'església de Sant Ponç 
de Corbera 
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neixen trompes còniques que donen una 
base.  

Tot l'exterior de l'edifici és ornamentat 
amb decoració de tipus llombard, 
característica del primer romànic, en 
sèries de dos arquets entre lesenes i en els 
absis per grans arcs que també es 
prolonguen en lesenes.  

 
L’edifici tenia tres portes: una que 

donava a l’espai del cementiri, la porta per 
als monjos i la porta per als fidels. A 
l’extrem occidental del mur es conserven 
unes sitges distribuïdes per tota la nau i 
les restes del forn que s’utilitzà per 
l’excussió de les campanes. La façana dels 
peus s’obra amb una porta de mig punt 
amb unes dovelles molt ben escairades.  

Les lesenes articulen la decoració del 
mur, que a la part superior té dos registres 
de finestres de mig punt. D’acord amb els 
treballs duts a terme el 1990, sembla que 
en el tram contigu al creuer hi havia una 
tribuna, que es deuria desmuntar en les 
reformes del segle XVI, ja que en el 
rebliment de l’església es localitzaren 
dues monedes que l’estudi realitzat per 
Maria Clua ha demostrat que pertanyen al 
regnat de Carles I (primera meitat del 
XVI). En tos cas la seva presència serviria 
per a una separació dels espais interiors 
de l’església.  

El conjunt de la construcció està basat 
en un aparell format per carreuó de 
material calcari, escairat de manera ràpida 
i de dimensions irregulars. La pedra es 
combina en alguns punts amb blocs de 
marès o gres vermellós.  

  
La configuració de l’aparell 

constructiu, que sembla força uniforme a 
tota l’església, fa pensar que Sant Ponç va 
ser construït en una sola fase que, segons 
la bibliografia, se situa cap a mitjans del 
segle XI. Correspondria a aquesta fase la 
construcció del forn de fosa de la campana 
excavat a la roca i les onze sitges situades 
a la part inferior de la nau. Pel que fa al 
seu abandonament, tampoc no es fàcil 
precisar quan es va iniciar; en tot cas 
sembla que es van anar tapant a poc a poc 
durant els segles XIII i XV. El poc que se 
sap sobre la utilització de les sitges 
medievals, i especialment a l’interior de 
les esglésies, sembla indicar que es tracta 
d’un fenomen propi dels segles XI i XII i 
que es verifica durant el segle XIII.   

 

 
 

Campanar i campanes  
A Sant Ponç hi ha mostres molt 
significatives de decoració escultòrica, 
situades en punts molt concrets de 
l’edifici, com ara les finestres geminades 

Porta actual d'accés a 
l'església de Sant Ponç 

Finestra geminada 
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de la façana occidental i del campanar1. Es 
tracta de baix relleus realitzats mitjançant 
la talla a bisell, que defineixen motius de 
caràcter vegetal ordenats simètricament. 
Aquesta tècnica i repertori s’escau 
perfectament amb la tendència dominant 
de la decoració escultòrica de Catalunya 
durant el segle XI, que presenta conjunts 
tan significatius com el de Sant Pere de 
Rodes.   
 

 

INTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
 

                    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'interior de l'absis central trobem 

tres sepultures obertes al gruix del mur i 
al capdamunt tres finestres de doble 
esqueixada. Les absidioles en tenen una 
de central. 

                                                      
1 Gran Enciclopèdia Catalana, Dins : http://www.enciclopedia.cat/ [Consultada 19-03-14] 
2 Ainaud de Lasarte, Joan, (1919-1995), eminent historiador i crític d’art. Professor de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i creador del departament d’Història de L’Art. Creu de Sant Jordi (1982), Medalla d’Or de Bellas 
Artes (1982), entre d’altres premis.  
3 3 Carbonell, Eduard, 1946-.  Catedràtic en Història de l’Art, especialitzat en patrimoni cultural i museologia 

 
 
 

Presbiteri  
- Pintures  
L'absis principal i 
l'absidiola dreta 
conserven 
fragments de 
pintures murals 
romàniques de 
motius vegetals i 
geomètrics que 
semblen 
correspondre a finals del segle XII o 
principis del XIII. El que ens queda 
d’aquestes pintures mostra una tendència 
cap a la geometria, cap allò simbòlic, amb 
completa absència de figuració humana. 
La datació d’aquests vestigis ha estat 
controvertida per la simplicitat del 
repertori i pel seu disseny.  

Per alguns historiadors aquestes 
pintures es van fer en el moment de 
construcció de l’església (segle XI) i 
recolzen en la simplicitat del disseny, 
aquesta tesis, com Joan Ainaud2. Per 
altres, en canvi, es tracta d’un 
plantejament tardà que mostraria la 
pervivència del models dels segles XI, XII 
i XIII com va assenyalar Eduard 
Carbonell3. Tanmateix si considerem els 
motius vegetals de les finestres geminades 

http://www.enciclopedia.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
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i els motius vegetals de les pintures, tot 
correspondria a una mateixa època  
coherent amb les dates de construcció de 
l’edifici al segle XI.    
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