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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
De la història paleocristiana no es 

conserva documentació. S’ha datat al 
segle VI per la seva estructura tipològica. 
Es desconeix si en origen fou parròquia o 
monestir. Sobre aquestes restes fou 
construïda al segle XII l’església romànica 
de Santa Margarida que seria la parròquia 
de l’antic priorat de Sant Genís de 
Rocafort, documentat al 1042 quan fou 
dotat per Guillem de Castellbell.    

A partir del segle XIII l’església apareix 
en alguns documents i visites pastorals. 
L’any 1448 un terratrèmol va derruir les 
voltes. L’any 1534 el mercader barceloní 
Josep Bolet va adquirir el temple, però 
només en va restaurar la capçalera. El 1551 
es va edificar un mur amb un òcul i una 
espadanya davant de l’antiga capçalera, 
que aleshores era coberta amb bigues de  
 
 

                                                   
1 Santa Margarida: jaciment arqueològic. Dins: https://sites.google.com/a/intranetcem.net/santa-margarida/la-
sequeenciahistorica/l-obra-romanica  

fusta. També es va obrir un accés a la petit 
capella al mur meridional. La 
documentació fa esment a la reconstrucció 
del paviment i a l’encàrrec d’un retaule 
gòtic 

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA1 
L’Església primitiva és un edifici en 

forma de T, format per una zona 
rectangular de 10,7 metres de llarg per 8 m 
d’amplada interior que connecta amb un 
absis situat a llevant. L’accés a les dues 
cambres laterals no es possible per la 
superposició de l’obra romànica, mentre 
que l’embocadura de l’absis es va 
malmetre en unes excavacions que es van 
dur a terme a la zona al segle XX.   
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La primera església  
La primera església presenta una única  

nau de planta rectangular (1) presidida 
per una capçalera tripartida. Les dues 
cambres laterals (2 i 3) són lleugerament 
trapezoïdals, i la central en arc de 
ferradura. S’entrava a l’edifici per una 
porta lateral (5)  que s’obria a migdia i 
presentava un arc de ferradura. A 
l’esquerra de l’entrada romanen les restes 
de dos murs (6 i 7) que indiquen la 
construcció d’un contracor.   

De les restes no es pot deduir el tipus 
d’estructura de l’altar, ni el del paviment, 
tot i que per les dates de construcció ben 
bé podria ser un paviment de morter. Dins 
de l’absis hi ha tres nivells de paviment 
d’opus signium.  

 
L’aparell és fet amb còdols i carreus 

grans (pedres sense treballar). La tècnica 
constructiva utilitzada als paraments es 

caracteritza per la presència de carreus 
regulars i de mida gran a les cantonades 
als muntants dels portals i als accessos a 
les cambres laterals. 

Pel que fa a la porta d’accés des de 
l‘exterior, la part conservada mostra una 
estructura de dos carreus allargats a cada 
banda que formen els muntants coronats 
per dos carreus més curts en posició 
horitzontal. Sobre aquests carreus més 
curts s’assentaven les dovelles de travertí 
d’un arc de ferradura del qual només ens 
queda la fotografia superior (Alfred 
Mauri i Josep Salvany, 1918. (Arxiu del 
CEM).   

El parament del mur de migdia és el 
més indicat per observar la tècnica de 
fàbrica de l’edifici perquè conserva 
poques zones arrebossades. Aquest detall 
permet distingir el parament que 
correspon a l’obra primitiva i la diversitat 
de tipologies rocoses utilitzades. Hom 
considera que algunes peces utilitzades en 
els muntants dels portals provenen de la 
pedrera de can Raimundet, situada a la 
Rierussa, al límit amb Gelida i Sant 
Llorenç d’Hortons. S’ha pogut 
documentar la utilització d’aquesta 
pedrera en l’obra romana del Pont del 
Diable.   

Els còdols utilitzats en la construcció 
són de mides similars i es combinen amb 
peces irregulars de gres roig que s’acosta 
a la tècnica del l’opus spicatum (maons, 
rajoles o pedra tallada posats en un patró 
en forma d’espiga. La pedra es treballa 
així quan se li volia donar un caràcter 
decoratiu i per això s’utilitzava molt en els 
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paviments i menys en la construcció de 
murs i parets.    

Per les restes conservades hom 
considera que 
quasi la totalitat 
de l’edifici 
estaria 
arrebossat i 
pintat amb tons 
ocres i 
groguencs.  

 
 Pel que fa a les cobertes el més 

probable és que fos d’encavallades i 
bigues de tègula i ímbrex a dos 
aiguavessos, ja que el gruix dels murs no 
podria suportar més pes. Aquests tipus de 
sostre s’utilitzaven molt en l’antiga Grècia 
i l’antiga Roma. La unió dels dos mots 
vindria a significar teula per a la pluja.  

 
Les restes d’argamassa de morter 

trobades entre els materials d’enderroc 
darrere de l’absis podrien indicar que 
estigués cobert per una semicúpula.   

Transformacions de l’edifici  
      La primera església aviat es va veure 
modificada i ampliada per dependències 
annexes. Primer es va obrar un vestíbul 

adossat al costat del migdia de la mateixa 
longitud que l’església i amb una porta 
d’accés davant de la porta original 
d’entrada, amb dos murs perpendiculars 
que el tancaven pels extrems, tot i deixar 
un espai d’uns 70 a 75 cm d’amplada 
aproximadament de pas.   

La fàbrica d’aquest vestíbul és diferent 
perquè el mur se sustenta sobre una 
banqueta, lleugerament més ample que el 
mur en la seva part exterior, i no 
conserven una alienació sempre 
coincident. El material utilitzat és el gres 
roig de la zona, formant carreus força 
regulars.   

L’interior del vestíbul es cobrirà amb 
un paviment d’opus signium -molt malmès 
per construccions medievals posteriors- 
que s’aixecarà per sobre del primer 
paviment i que comportarà la desaparició 
de l’estructura del contracor. Aquí es 
definirà un espai quadrangular tancat (el 
cor) accessible des del costat nord per una 
porta.  

Hom considera que existia un cancell 
format parcialment per elements de 
mabre procedent de Luni-Carrara. 
Juntament amb aquest material de marbre 
s’ha trobat una creu de ferro (s.VI) de 
tipus grec  (30 x 30 x 3,5 cm), amb la 
superfície i els extrems molt alterats a 
causa d’un procés d’oxidació, malgrat els 
dos processos de restauració dels quals ha 
estat objecte. Eren utilitzats com elements 
de suspensió d’altres objectes com un 
lampadari o un encenser. El detall que 
dona una particularitat diferenciadora a 
aquest objecte, sobre altres trobades de la 
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mateixa època, és que sigui de ferro i no 
de in de bronze com era el costum.  

En aquest vestíbul, aixecat amb clara 
funció funerària, s’han pogut localitzar 
nombroses tombes. Serveixen a tall 
d’exemple la T16, la T66 i la T214, fosses 
excavades d’argila, coberta de tègula a 
doble vessant i farcida de morter, formant 
un túmul. A l’exterior del vestíbul s’han 
trobat moltes altres tombes.  

 

L’obra posterior   
L’obra romànica reutilitza els dos murs 

laterals, contra els qual adossa els arcs 
formers que sustentaran la volta de la 
nova coberta, sembla que de canó apuntat, 
que donen lloc a les capelles laterals ara 
visibles. Un arc feixó al vell mig del recinte 
delimita dos espais clarament diferenciats 
i que marca el límit entre la part que va 
rehabilitar Josep Bolet i la resta de la 
construcció romànica.   

 Al segle XVI s’inicia una reforma que 
comença a partir de l’arc feixó. A la paret 
dreta s’obre una porta en arc de mig punt 
i una finestra oberta en temps de la 

                                                   
2 Una imposta és un carreu o rengle de carreus, generalment motllurats i més sortints que la paret, sobre els 
quals descansa un arc o una volta. Consisteix en una o diverses politges col·locades dins d’un bloc de ferro o de 
fusta. DIEC, Diccionari d’Estudis Catalans. Dins. Http://mdlc.iec.cat/resultats.asp   

reforma de Bolet. A la façana occidental 
s’obre una portada amb doble arquivolta 
semicircular, que reposa sobre impostes a 
bossell2.   

 Les finestres més interessants s’obren 
al centre de la capçalera i incorporen 
parelles de discos solars que suggereixen 
una cronologia preromànica. La majoria 
de capitells es conserven al Museu de 
l’Enrajolada-Santacana de Martorell.   
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