CORBERA DE LLOBREGAT
Església de Sant Cristòfol
Barri de l’Amunt
08757 Corbera de Llobregat
Arxiprestat: Sant Vicenç dels Horts
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Localització: L’església de Sant Cristòfol se situa a l’est de Corbera de Llobregat, al barri de
l’Amunt, al qual s’accedeix a través de la carretera de Gelida, des del municipi.
Datació: XI
Estil arquitectònic: Romànic
Descripció: L’església és de nau única, de forma rectangular, i rematada per un eix semicircular.
Tot l’espai es cobreix amb una teulada de dos aiguavessos sustentada per un sistema d’embigat,
amb una gran biga mestra central sobre la qual reposen les bigues laterals, que recolzen, a l’altra
extrem, en els murs laterals. Aquesta estructura reposa, al seu torn, sobre un sistema triangular
format per tirants i bigues en vesant, disposats en dos enclavaments, un a la zona absidal i l’altre
cap a la meitat de la nau. La construcció remata l’est amb un absis semicircular el perill del qual
és poc precís i lleugerament desviat.

L’aparell dels murs meridional i septentrional és format per carreus allargats de mida mitjana,
que intenten organitzar-se en filades i que s’uneixen amb un morter de calç que originàriament
sòbria tot el mur. L’església s’alça directament a sobre de roques en desnivell, cosa que motiva
que l’inici del mur sud tingui un reforç d’aproximadament un metre. Aquest reforç es prolonga
a l’absis, on hi ha el desnivell, confeccionat amb un aparell diferent del de la resta dels murs,
amb carreus de dimensions més grans. L’accés a l’edifici es fa per una obertura situada a la
façana occidental, de factura posterior a l’obra romànica. Així veiem com tot aquest mur
conforma un cos adossat a la nau que inclou un campanar de cadireta, amb una campana dins
d’un arc semicircular. L’interior del temple és emblanquinat a les naus i a l’absis, i disposa de
dues finestres de doble esqueixada obertes als murs laterals. Són de factura molt rústica, amb
un arc de mig punt no gaire ben resolt fruit de la seva adaptació a una obertura rectangular 1.

Història: Tot i que el terme de Corbera s’esmenta per primera vegada en els documents des de
l’any 992 i 998 gràcies a un alou que fou del difunt Dacconi de Corbaria, el fet és que hi ha molt
poca documentació sobre el monestir de Sant Ponç de Corbera, molt a prop de Sant Cristòfol, i
del propi castell de Corbera. El monestir de Sant Ponç s’esmenta l’any 1235, subjecte a Sant Pere
de Casserres i el castell es menciona esporàdicament el 1031. Tot això comporta que no s’hagi
conservat documentació referent a Sant Cristòfol i alguna hipòtesi suggereix la possibilitat que
potser fou una cel·la de Sant Ponç, vista la proximitat i les petites dimensions de l’edifici. Si es
coneix que, al segle XVI, a la capella hi havia un ermità 2.
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