
FONT-RUBÍ 
Església de Sant Vicenç de Can Cerdà (o del Morro Curt) 
Barri de Santa Maria 
08736 Guardiola de Font-Rubí 
Arxiprestat: Vilafranca del Penedès 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 

 
Absis 
 

Localització: S’hi accedeix des de Guardiola de Font-Rubí per la carretera BV-2126, que s’ha 
d’abandonar poc abans del Km 14 fins a l’església de Santa Maria de Bellver, on arrenca un petit 
camí senyalitzat que porta fins a la masia de Can Cerdà i l’església de Sant Vicenç.  
 
Datació: segle XI (1097) 
 
Estil arquitectònic:  Romànic. 
 
Descripció: L’església era de nau única i absis semicircular. Aquesta estructura original va ser 
modificada en afegir-hi una gran capella quadrangular coberta amb volta de canó apuntat al 
costat nord de la nau, a la qual s’uneix mitjançant un gran arc apuntat. Sembla que originalment 



la nau estigués dividida en cinc trams amb la volta descansant sobre quatre arcs faixons de perfil 
apuntat que recolzaven en pilastres coronades per impostes adossades als murs. En obrir-se la 
capella septentrional, va ser suprimit el tercer arc faixó (començant pels peus de la nau). L’absis 
estava precedit per un doble arc toral a manera d’arc triomfal i es cobria amb una volta de quart 
d’esfera, gaudia d’una finestra lleugerament atrompetada i es recolzava sobre un alt sòcol. A 
l’exterior destaquen les quatre lesenes decorades amb arquets cecs i petites mènsules. La porta 
d’entrada se situava al mur meridional i era de mig punt. A causa del desnivell del terreny 
principalment al cantó de migdia els murs van ser reforçats per dos contraforts dels quals se’n 
conserva un en bon estat. La pedra amb què es van aixecar els murs romànics és porosa i de 
mides variades col·locades en fileres relativament regulars, mentre que l’aparell de la capella 
septentrional i la façana es van construir amb còdols. És possible que la façana fos reformada 
quan es va construir la capella septentrional, no abans del segle XV. L’absis segueix les 
característiques constructives del segle XI i la nau s’acostava més a les de la segona meitat del 
XII quan es va esculpir la pica baptismal que fa 120 cm de diàmetre. La vora superior presentava 
una sèrie d’obertures en forma quadrangular que s’obren en dues motllures bossellades. Una 
sanefa a la meitat inferior de la pica conté un relleu en zig-zag1. La base és més petita que la 
boca. Les parets són còncaves i excepcionalment gruixudes.  
  
 

    Pica baptismal 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Enciclopèdia del Romànic a Catalunya ; Direcció: José María Pérez González, Fundación Santa Maria La Real, Centro 
de Estudios del Románico, 2014 (3 volums), v. III. Barcelona, p. 1932-1933.  
 



Història: La primera notícia sobre Morro Curt data del 984 i el primer esment a l’església és del 
1097, la qual torna a aparèixer el 1156 en la documentació de Sant Cugat del Vallés. A finals del 
segle XV la titularitat parroquial passà a l’església de Santa Maria de Bellver, de la qual es 
convertí en sufragània. Afectada pels aldarulls de 1936, l’any 1992 patí els efectes devastadors 
d’una gran tempesta que va destruir per complet la coberta i va provocar l’enfonsament de gran 
part de les façanes occidental i septentrional.  
 
Tot i la titularitat parroquial, la manca de registre de la mateixa va permetre que es vengueren 
les restes a l’Ajuntament de Font-rubí, qui a data d’avui s’ha negat a tornar la pica baptismal a 
la parròquia, tal i com s’havia convingut.  
 
 
 
 
 

 
Estat actual de l’església de Sant Vicenç de Can Cerdà (o del Morro Curt)  de titularitat eclesial.  
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