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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
Del temple no se’n té cap notícia fins 

l’any 1315 quan és esmentat en un llegat 
testamentari. En aquell moment es 
tractava d’una església sufragània de la 
parròquia propera de Sant Vicenç del 
Morro Curt. La capella de Sant Joan de la 
Massana, també coneguda com capella de 
Santa Apol·lònia, fou cremada l’any 1936 i 
ha restat sense culte des d’aleshores.   

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
         L’edifici fa aproximadament 11,80 x 
5,30 m i els seus murs presenten una 
amplària d’1 m. L’església és d’una sola 
nau rematada per un absis semicircular 
orientat a l’Est. L’absis es cobreix amb una 
volta de quart d’esfera  i té una finestra de 
mig punt atrompetada. 
         La nau apareix dividida en tres trams 
per dos arcs faixons  

que reposen sobre pilastres adossades als 
murs laterals.  
         La volta de mig canó és posterior i els 
murs presenten senyals de diverses 
modificacions. Sembla que originalment 
el temple era més allargat del que ho és 
actualment.  
         La resta de l’aparell exterior mostra 
pedres desbastades i sense decoració 
excepte les lesenes exteriors recolzades en 
un alt sòcol. La porta d’entrada es situa al 
mur meridional i presenta una obertura 
de mig punt i petites dovelles regulars.  
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Façana  

La façana occidental presenta una 
fàbrica de pedres reutilitzades i abundant 
ús de morter.  

 

Campanar i campanes  
A la part superior hi queden les restes 

d’una petita espadanya aixecada en 
posterioritat al període romànic.  
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