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Lloc: Martorell és una vila i municipi de la comarca del Baix Llobregat a la confluència dels rius 
Llobregat i Anoia, on el Llobregat forma un congost de gran importància per les comunicacions 
entre el Baix Llobregat, el Vallès i el Penedès, i, per extensió, l'interior del país i de la península 
amb Barcelona. La capella està situada a l’actual carrer de Pere Puig, en un punt proper a la plaça 
de la Creu1.  
 
Datació: Segle XIII (1205) 
 
Estil arquitectònic: [Gòtic] 
 
Descripció: Edifici d’estil gòtic que consta d’una sola nau de planta rectangular, sense absis 
diferenciat, coberta amb volta, tot i que originàriament els arcs de la nau sustentaven la coberta 
de bigues. En l'estat actual té quatre trams i fa 19 m de llargada (l'interior). No obstant, el tram 
de migdia, orientada de N a S, fent de vestíbul, s'aparta de la regularitat i mides dels altres trams, 
el quals són separats per arcs torals, el primer rodó i el segon lleugerament apuntat. El darrer, 

                                                           
1 Wikipèdia, l’Enciclopèdia lliure. Dins : http://ca.wikipedia.org [Consultada 2-09-2014] 
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corresponent a l'últim tram, ja es apuntat. La volta de la nau és de canó. Al mur de ponent del 
darrer tram s'observa una gran arcada gòtica -restant tapiada- ben apuntada, que ens fa deduir 
que devia formar part de la sala de l'hospital, la qual era situada ran de la capella, però 
transversalment respecte aquesta. Sabem que al segle XIV el vicari general ordenà la reedificació 
del pòrtic, i d’aquesta època seria l’arcada gòtica de l’entrada2. Al segle XVIII s’hi feren més 
reformes, amb la construcció d’un cor enlairat i la façana. La porta d’entrada, adovellada i 
emmarcada amb grossos carreus, té al damunt una fornícula amb la imatge del patró, Sant Joan 
Baptista, de qui l’església pren el nom, i una rosassa amb una flor de sis pètals3. Abans, encara 
es podien veure, arrenglades amb el carrer, dues belles arcades de mig punt, de pedra, a l'altra 
banda de la casa mitgera que hi ha al costat de la capella. La paret de ponent d'aquesta casa, 
tenia una arcada gòtica tapiada als seus baixos, similar a la paret W de la capella i parellada 
aquesta. Això permet d'inferir que la sala de l'hospital, amb arcades de diafragma, devia de tenir 
almenys 4 trams. Abans del seu enderroc es van enumerar els carreus que conformaven susdites 
arcades. Modernament ha esta decorada amb esgrafiats de l’artista Jaume Amat. El presbiteri 
està presidit per un retaule (tapat en part per la imatge de Sant Joan que hi ha al davant) i un 
altar. Dues columnes salomòniques amb capitells jònics, decorades amb pàmpols i ocells, 
emmarquen una pintura de la Mare de Déu de Gràcia amb el Nen (segle XVI), donació de 
Montserrat Ros (1987) que substitueix un retaule de Jeroni Escarabatxeres (segle XVII) destruït 
el 1936. Actualment la capella de Sant Joan és oberta al culte i és seu de concerts i activitats 
culturals. 
 
 
 
Història: El 1205 moria Guillem Albert de Castellví i la seva germana Guilleuma quedava al 
capdavant de la baronia de Castellví. Guilleuma era el darrer membre d’un llinatge que 
remuntava fins a Sendred, un nebot de comte de Barcelona Guifré el Pilós. Casada amb Guillem 
Ramon de Montcada fins que l’assassinat del seu oncle, l’arquebisbe Berenguer de Vilademuls, 
el 1194, motivà la separació del matrimoni4. El mateix any que moria el seu germà, Guilleumava 
fundar l’hospital de la vila de Martorell, i dins d’aquest conjunt s’ha de situar la capella dedicada 
a Sant Joan, esmentada l’any 1216 per un llegat ofert per Arnau de Perelló i, l’any 1293, per un 
llegat de Saurina, esposa de Ramon Mir.  
 
L’edifici s’esmenta es diverses visites pastorals des del segle XIV. Cap al 1551, a causa de l’estat 
d’abandó en què es trobava, s’hi van dur a terme unes reformes sufragades pel prevere 
Montserrat Savila. El 1715 es diu que l’edifici amenaça ruïna com a conseqüència de la Guerra 
de Successió. Les reformes que s’observen a la capella -incorporació com a mena de vestíbul 
d’un dels trams de la sala de l’Hospital i la construcció d’un portal amb llinda i rebranques, són 
possiblement del segle XVIII. El coronament de la façana, amb l’òcul pseudogòtic, és posterior, 
de la fí del segle XIX5. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins: 
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