
MARTORELL 
Temple parroquial de Santa Maria 
Plaça de l’Església, 1 
08760 Martorell 
Arxiprestat: Montserrat 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 

 
 
 
Localització:  Martorell és un municipi del Baix Llobregat, situat a la riba dreta del Llobregat en 
el lloc de confluència amb l’Anoia, riu que travessa pel mig del seu territori. Limita al nord-est 
amb el terme d’Abrera i per llevant amb Castellbisbal (Vallès occidental) que per un sector arriba 
fins al costat mateix del nucli de població. Al sud-est, Martorell limita amb Sant Andreu de la 
Barca i al sud-oest amb Castellví de Rosanes. Per la part de ponent confronta amb Sant Esteve 
Sesrovires.  
 
 
Datació:  Mitjans del segle XX (1941) 
 
Estil arquitectònic: Monumentalisme academicista.  
 
 
 



 
Imatge de l’església actual aixecada en el mateix lloc.  
Construïda l’any 1941 per Francesc Folguera i Josep Ros i Ros.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interior de l’església de Santa Maria                                                         Façana original del segle XVI1 
Descripció: L’edifici projectat per Francesc Folguera i Josep Ros i Ros (arquitecte encarregat 
d’aixecar el que es avui S.E. catedral de Sant Feliu de Llobregat) està construït amb pedra i maó, 
                                                           
1 L’any 1992, coincidint amb el quatre-cents aniversari de l’església (segles XVI al XX), fou reconstruït el campanar i es 
col·locà la façana renaixentista del segle XVI, que havia estat substituïda durant les obres de reconstrucció de l’església 
als anys 40. 



aprofitant part de les estructures de l’església anterior però sense respectar la construcció 
original. L’església actual, de tres naus, té una entrada f rontal i una de lateral. Columnes de maó 
separen les tres naus. La nau central és de coberta plana damunt d’unes arcades transversals 
sostingudes per cinc sòlides columnes a cada costat, fetes amb maó vist. L’interior queda 
il·luminat per vitralls policromats. A la nau lateral esquerra hi ha quatre capelles, i a la nau lateral 
dreta un arcosoli i una fornícula. L’altar major, d’alabastre, està cobert per un baldaquí de fusta 
de columnes estriades.  
L’església que es va construir al segle XVI, sobre una altra anterior documentada ja segle XI, 
gaudia de sarcòfags gòtics un dels quals pertanyia a Guillem Rosanes, feudatari del baró de 
Castellvell i Senyor de Martorell. A l’actualitat formen part del fons del Museu Municipal Vicenç 
Ros.   
Al segle XVII ja comptava amb dos retaules, un major i un altre dedicat a la Verge del Roser; 
ambdós d’estil barroc foren realitzats pel l’escultor Agustí Pujol (1585-1628). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                
Retaule de la 
Mare de Déu 
del Roser 
(segle XVII)                                   
Retaule de 
l’altar major 
(segle XVII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Història:  l’Església de Santa Maria apareix documentada ja l’any 1032, ubicant-se al peu del 
castell de Rosanes, baronia a la qual pertanyia. D’aquest edifici, així com del posterior que 
s’aixecà entre 1579 i 1592 no en queden restes ja que va ser destruït l’any 1936. La parròquia 
actual es construí sobre les restes de l’anterior.  
 
 
 
 
 
 



 
Primeres visites pastorals 
 
1303, març, 17 (diumenge). El bisbe Ponç de Gualba a la capella del Palau episcopal de Barcelona 
tonsurà trenta- nou escolars, entre ells un de Martorell amb quatre de Terrassa, dos de Sant 
Celoni, un de Bonastre, un de Caldes, un de Cabrera de Mar, un de la Geltrú i vint i vuit de 
Barcelona2.  
1303, juliol, 12 (divendres). El bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba visità Martorell3.  
1304, desembre, 15 (dimarts). El bisbe Ponç de Gualba visità les parròquies del voltant de 
Martorell. En l’esmentat dia menjà a Martorell. Confirmà alguns feligresos i tonsurà cinc 
escolars. Desprès el dia 16 anar a visitar la parròquia i el “monestir” de Terrassa4. 
1307, desembre, 25 (dilluns). El bisbe Ponç de Gualba celebrà a la Catedral i tonsurà sis nois de 
Barcelona, dos de Martorell, un de Font- Rubí i amb dimissòries de Tortosa conferí les ordes 
menors a dos clergues5.  
1310, febrer, 22 (diumenge). El bisbe Ponç de Gualba visità Martorell. Hi ha una introducció que 
indica el motiu de les visites pastorals: erradicar els vicis, plantar les virtuts, inquirí la vida i 
conversació dels habitants i un primer lloc sobre el servei de l’església de Martorell. Sopà en la 
rectoria de Martorell6.  
1314, abril, 12 (divendres). Hug de Cardona, ardiaca i vicari general del bisbe Ponç de Gualba 
(exiliat a Mallorca) visità Santa Maria de Martorell. Hi ha una referència a la capella de l’Hospital 
de Sant Joan de Martorell7. 
1323, desembre, 4 (diumenge). El bisbe Ponç de Gualba intentà fer la inquisició sinodal de la 
visita a Martorell però els parroquians no volen participar-hi. L’església fou posada en 
interdicte8.  
1324, desembre, 6 (dijous). El bisbe Ponç de Gualba visità Martorell i tonsurà nou escolars. Hi 
ha les primeres referències de l’ajut que els frares dominics i franciscans donen a la predicació i 
a la confessió dels fidels. Hi ha també una referència a la capella de Sant Genis de Pedra foradada 
(ruppe forat)9.  
1330, desembre, 7 (dimecres). Pere de Vita, batlle del bisbe a Castellbisbal, declarà en 
l’esmentat dia que havent passat el bisbe per la masia d’en Pere, quan el bisbe es dirigia a 
Tarragona per trobar-se amb el patriarca d’Alexandria, en la visita pastoral de Martorell el batlle 
fou acusat de concubinat. El bisbe l’excomunicà i el batlle Pere demanà que li fos conmutat la 
pena prometent pagar seixanta sous si es reincidia en l’esmentat delicte10. 
 
[...] 
 
El 15 de juny de l’any 2004 una butlla del papa Joan Pau II decretava, sobre el territori de l’antic 
arquebisbat de Barcelona, la creació de tres noves diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa. La nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada per nou arxiprestats i dues 
vicaries: Vicaria del Llobregat que agrupa els arxiprestats de Bruguers, Montserrat, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, i la Vicaria del Penedès – Anoia –
Garraf amb els arxiprestats d’Anoia, Garraf, Piera-Capellades i Vilafranca del Penedès. El bisbe 

                                                           
2 V. P. 1-2, fol. 1v; M- N 7. 
3 V. P. 1-1, fols. 12v- 13; M- N 8. 
4 V. P. 1-2, fol. 8; M- N 11. 
5 V. P. 1-2, fol. 88v; M- N 28. 
6 V. P. 1-2, fols. 107- 108; M- N 32. 
7 V. P. 2, fol. 400- 42; M-N 47. 
8 V. P. 3, fol. 20v; M- N 56. 
9 V. P. 3, fol. 36; M- N 59.  
10 V. P. 3, fol. 189; M- N 73. 



titular de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és monsenyor Agustí Cortés Soriano que va iniciar 
el seu ministeri episcopal el 12 de setembre de 2004. 
 
La primera visita pastoral del bisbe Agustí a la parròquia de Santa Maria de Martorell va ser el 
dissabte 25 de febrer de 2012.  
 
 
 
Beneficis de Santa Maria de Martorell 
 
1366. Benefici de santa Eulàlia, fundat per Arnau Safont11.  
1334. Benefici de Sant Joan Baptista a la capella Hospitalis, fundat per Berenguer Rubei12. 
 
 
Rectorologi 
 
[...] 
 
1984 - 1993,   Jaume Berdoy 
1993 - 2007    Miquel Raventós Surià 
2007-  2011    Pere Corbera Palau 
2011 – 2016    Manel Roig 
2016 -             Francesc Tirado Lara 
 
 
Abreviatures 
 
ADB   Arxiu Diocesà de Barcelona 
VP      Visites pastorals 
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