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RESUM 

Durant el s. XIX es va iniciar el procés de valorització dels monuments històrics, sobretot 

del patrimoni eclesiàstic. A Catalunya les esglésies i monestirs romànics van ser els 

primers vestigis del passat en ser considerats béns patrimonials i, per tant, objectes de 

ser estudiats, conservats i protegits. L’església de Sant Ponç de Corbera (Cervelló) n’és un 

exemple, no obstant això, 100 anys després, s’ha anat perdent el record de la història 

d’un edifici que un dia fou part d’un priorat benedictí. És així que el present treball 

analitza el procés de patrimonialització en quant, a la descoberta, l’estudi, la legislació i 

les intervencions (restauracions i excavacions), per entendre quines conseqüències ha 

tingut en l’actualitat i què es pot fer per revertir-les.  

PARAULES CLAU 

Patrimoni cultural, monument històric, patrimonialització, arquitectura romànica, Sant 

Ponç de Corbera. 

 

RESUMEN 

Durante el s. XIX se inició el proceso de valorización de monumentos históricos, sobre 

todo del patrimonio eclesiástico. En Cataluña iglesias y monasterios románicos fueron los 

primeros vestigios del pasado en ser considerados bienes patrimoniales y, por tanto, 

objetos para ser estudiados, conservados y protegidos. La iglesia de Sant Ponç de Corbera 

(Cervelló), es un ejemplo, sin embargo, 100 años después, se ha desvanecido el recuerdo 

de un edificio que una vez fue parte de un priorato benedictino. Es así, que el presente 

trabajo analiza el proceso de patrimonialización en cuanto a, la descubierta, estudio, 

legislación e intervenciónes (restauraciones y excavaciones), para entender qué 

consecuencias ha producido en la actualidad y qué podemos hacer para revertirlas.  

PALABRAS CLAVE 

Patrimonio cultural, monumento histórico, patrimonialización, arquitectura románica, 

Sant Ponç de Corbera.  



ABSTRACT 

During the 19th century the process of valorisation of historical monuments began, 

especially with the ecclesiastical heritage. Romanic churches and monasteries were the 

first relics to be considered as a part of the Catalan heritage; in consequence, they started 

to be studied, conserved and protected. The church of Sant Ponç de Corbera, Cervelló, is 

an example of the aforementioned trend. However, the reminiscence of the building, 

which used to be a Benedictine priory, has been faded away 100 years later. The aim of 

this paper is to analyse the process that is needed to recognise the Catalan heritage from 

their discovery until their restoration, taking in consideration the legislation and the 

academic research that has been done in it as well. Eventually, it will be able to 

understand the impact that the whole process had had in the current Catalan heritage. 

KEY WORDS 

Cultural heritage, historical monument, process of recognizing the heritage, Romanic 

architecture, Sant Ponç de Corbera 
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La meva besàvia, Maria Cases i Torelló (1903-2010), va viure els anys d’infantesa a la Casa 

de Sant Ponç, lloc que estimava i al que hi tornava alguns caps de setmana. L’àvia Maria, 

com els seus besnéts la recordem, era una persona pacient, de poques paraules però 

alhora entranyable. Tenia un posat impecable amb una mirada ferma que transmetia una 

trista calma. Aquest amor per Sant Ponç era compartit per la seva filla, Montserrat Roig 

Cases (1933-2020), qui també va fer estades “al poble” de petita, de gran no es perdia 

cap Aplec de Sant Ponç. L’àvia Montserrat tenia un tarannà especial, era un pèl esverada 

i d’idees fixes, però els seus ulls sempre dibuixaven una rialla. És en els aplecs, on des que 

tinc ús de la raó, he compartit un tros de la història d’aquest lloc tan especial amb els 

meus pares i germans, les cosines de Corbera i les meves estimades àvies, a qui dedico 

amb molt d’amor aquest treball. 

Encara recordo com l’àvia Maria explicava a mon pare com era viure a la masia, el 

recorregut que havia de fer diàriament fins a la font de la bassa per omplir els càntirs, i el 

laboriós que era subsistir pels mitjans propis. L’àvia Montserrat, també explicava alguna 

història, però sobretot ella tenia una forta admiració per l’edifici del costat, la bellíssima 

església romànica. És així que, les meves àvies inconscientment em van llegar aquest 

vincle sentimental amb Sant Ponç, empenyent-me a voler saber més sobre la seva 

història. 

Aquest treball no hauria estat possible sense el suport incondicional dels meus pares, 

Mercè Mateu i Pere-Joan Gómez, els meus germans Mercè i Roger Gómez, i del meu 

company, Àngel Rodríguez. Tots ells m’han acompanyat en aquesta aventura, plena de 

fatigs, però summament enriquidora.  

Seguidament, vull agrair al tutor d’aquest treball, en Joaquim Mª Puigvert, qui ha tingut 

una paciència de campionat, i m’ha sabut orientar en uns moments complicats. Moltes 

gràcies Joaquim. Finalment, també dono les gràcies a tots/es els que m’han ajudat en la 

cerca de documentació; la Cinta Mir de l’Arxiu Parroquial de l’Església de Santa Maria de 

Corbera, en Josep Llurba, destacat historiador de Cervelló i a la M. Antonia Carrasco Martí 
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1. PRESENTACIÓ 

Sant Ponç és un antic terme del municipi de Cervelló, conformat per un conjunt de masies 

i l’església romànica de Sant Ponç de Corbera. Està situat a la part oriental de les 

Muntanyes de l’Ordal, entre les poblacions de Vallirana i Corbera de Llobregat. És un 

indret rònec; les masies estan pràcticament abandonades, tret de l’església, que ha 

mantingut l’ús religiós i destaca per ser un bell exemple d’edifici romànic d’estil llombard. 

En origen, l’església era part d’un priorat benedictí, construït durant el s. XI. Estava regit 

per una petita comunitat de clergues i un prior, encarregat d’administrar el territori. El 

priorat va estar actiu fins a finals del s. XVI, moment en què la comunitat religiosa va 

marxar i va delegar les funcions administratives a altres monestirs. El priorat estava 

format, a part de l’església, per la residència dels monjos, per masies i cases de pagès, 

forns de calç, feixes, terrasses i altres construccions. Aquests elements, alguns d’ells 

encara visibles, no han transcendit al mateix nivell que el monument.   

El poble de Sant Ponç va passar força desapercebut al llarg de la història, fins a finals del 

s. XIX, quan l’església es va convertir en el reclam d’excursionistes, intel·lectuals i 

fotògrafs. No foren pocs els que captivats pel discurs romàntic de les ruïnes, 

s’aventuraren a fotografiar i contemplar Sant Ponç de Corbera. Aquests gestos van ser 

els precursors de la patrimonialització del monument durant el s. XX, culminat amb 

l’estatus jurídic de Bé Cultural d’Interès Nacional, adquirit el 1931, i les posteriors 

restauracions.  

No obstant això, l’església de Sant Ponç de Corbera, no és un edifici isolat, a la cara sud 

de la nau s’hi adossa la masia dita “Casa de Sant Ponç”, bastida sobre el que fora, segons 

alguns autors, la casa del prior. A diferència de l’església, no ha estat estudiada, tampoc 

restaurada, essent un element primordial pel coneixement del conjunt del priorat. 

D’aquest fet, en sorgeix la necessitat d’entendre com és que del priorat només s’ha 

patrimonialitzat l’església, concebuda com un element arquitectònic aïllat, sense tenir en 

compte la construcció més immediata, la Casa de Sant Ponç, ni tampoc la dimensió 

territorial de l’antic priorat. 
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Amb aquest pretext, el present treball vol estudiar el procés de patrimonialització de 

l’església de Sant Ponç de Corbera, conèixer els efectes que ha tingut en l’actualitat i 

reflexionar sobre la importància de com es patrimonialitza un bé immoble. 

És així que durant les següents pàgines es realitza un estat de la qüestió, prenent com a 

base els antecedents històrics, la descoberta del monument pels excursionistes del 

Centre Excursionista de Catalunya (CEC), durant el període de 1878-1892. Les mirades 

fotogràfiques, duent a terme l’anàlisi d’un conjunt de fotografies preses entre els anys 

1900-1958. Finalment, també s’inclou un repàs de les intervencions efectuades durant el 

s. XX; les restauracions de 1933 i 1955-58, i les excavacions entre el 1990-2012.  

En paral·lel es realitza una recerca documental sobre la Casa de Sant Ponç, per entendre 

quin paper té enfront l’església, i si existeix alguna evidència que corrobori la hipòtesi que 

dit edifici havia estat la casa dels cenobites. El treball conclou amb una reflexió sobre com 

s’ha patrimonialitzat l’església de Sant Ponç i quines conseqüències ha suposat pel 

despoblat. 

 

2. OBJECTIUS 

La recerca neix de la necessitat de comprendre com un despoblat, amb un recorregut 

històric del s. XI al s. XX i amb diferents actius patrimonials, només s’ha estudiat, 

conservat i preservat un únic edifici, l’església. És així que en el transcurs d’aquest treball 

es pretén respondre les següents preguntes: 

1. Per què només s’ha patrimonialitzat l’església de Sant Ponç de Corbera?  

2. La masia anomenada Casa de Sant Ponç es basteix sobre la casa del priorat? 

3. Quines són les conseqüències que han derivat d’aquest model de 

patrimonialització? 

4. El tipus de patrimonialització de Sant Ponç respon a algun model? És exclusiu 

d’aquest indret? 

5. Què podem fer en l’actualitat per recuperar la visió de conjunt de Sant Ponç de 

Corbera? 
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Per respondre les preguntes anteriorment formulades, la recerca es vertebra sobre els 

següents objectius: 

1. Analitzar el procés de patrimonialització de l’església de Sant Ponç de Corbera a 

través de les publicacions del CEC de finals del s. XIX, les fotografies de la primera 

meitat del s. XX i les restauracions i excavacions desenvolupades durant el s. XX i 

XXI.  

2. Resoldre la hipòtesi de que la Casa de Sant Ponç és la continuïtat de la Casa del 

Priorat, mitjançant una recerca documental de la família Cases, últims habitants 

de la dita masia.  

3. Identificar  les conseqüències que han derivat de la patrimonialització de l’església 

a partir del règim jurídic i l’estat actual dels elements principals. 

4. Conèixer la situació dels altres priorats a Catalunya, identificar si existeix algun 

tipus de model de patrimonialització en comú.  

5. Elaborar una proposta que serveixi de guia per a revaloritzar, en futures 

intervencions, el conjunt de Sant Ponç de Corbera. 

 

3. METODOLOGIA 

La metodologia emprada per a la construcció del treball es pot resumir en; recerca 

bibliogràfica, fotogràfica i documental.  

Dins de la recerca bibliogràfica s’hi engloben diverses obres, treballs i publicacions, 

centrades en la història i les característiques artístiques de l’església de Sant Ponç de 

Corbera, utilitzades per a realitzar un estat de la qüestió sobre els antecedents històrics. 

De la mateixa manera s’ha emprat bibliografia sobre les restauracions, consultant a 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, a l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic, com també al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 

i Ambiental de Cervelló, text vigent des del 2016. 

De manera més específica, s’ha comptat amb les publicacions del Butlletí del Centre 

Excursionista de Catalunya (CEC) entre el 1878 i 1892, com a testimoni de la descoberta 
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patrimonial de l’església, juntament amb les fotografies històriques del període comprès 

entre el 1900 i 1958, recuperades de l’Arxiu Fotogràfic del CEC, com també de l’Arxiu 

Documental del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).  

Sobre la recerca documental de la Casa de Sant Ponç, s’ha realitzat un buidatge en l’Arxiu 

de la Parròquia de Santa Maria de Corbera (APC) i l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA).  

Finalment, per a la valoració sobre els models de patrimonialització i les conseqüències 

que n’han derivat en l’actualitat, s’ha utilitzat bibliografia específica sobre la construcció 

del patrimoni. 

 

4. SITUACIÓ I ENTORN 

Tot i que l’església s’anomena Sant Ponç de Corbera, l’indret pertany al municipi de 

Cervelló (Baix Llobregat). Aquest fet ha estat un element que ha generat confusió. La 

tradició historiogràfica sosté que en origen l’edifici estava vinculat al terme del castell de 

Corbera (Vigué et alii., 1974, 18), teoria ara desmentida, ja que en realitat, quan es va 

començar a construir al s. XI ja ho feia en els dominis del castell de Cervelló (Pagès, 1992, 

364).  

En els documents més antics i fins al s. XVIII, l’indret el trobem anomenat com a Priorat 

de Sant Ponç, de forma puntual durant el s. XVIII com a Quadra de Sant Ponç. Serà a partir 

del s. XIX quan començarà a estendre’s la denominació de Sant Ponç de Corbera1, a causa 

de que a finals del s. XVI, dins del procés de secularització de l’església, el Priorat de Sant 

Ponç es va unir a monestirs majors, com el de Sant Cugat i posteriorment al monestir de 

Sant Pau del Camp, va perdre la comunitat de clergues i qui cuidaria de les ànimes de 

l’indret d’ençà que seria la Parròquia de Santa Maria de Corbera (Vigué et alii., 1974 i 

Pagès, 1992). D’aquí prové l’actual denominació, que tot i pertànyer a Cervelló, Sant Ponç 

 
1 Segons els bateigs de la família Cases consultats en llibres sacramentals de la Parròquia de Corbera, entre 
el 1590-1920 (del Llibre II al Llibre XI) a l’APC. 
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va dependre parroquialment de Corbera de Llobregat. Avui dia encara es manté aquest 

vincle, ja que el mossèn de Corbera és qui oficia missa un cop al mes. 

Fet aquest aclariment entorn de la denominació, Sant Ponç es troba a la part occidental 

de Cervelló, en una petita vall delimitada al nord per la urbanització de Can Rigol de 

Corbera de Llobregat i la riera de Rafamans o de la Palma. En una zona agroforestal dins 

de l’espai natural de les Muntanyes d’Ordal, declarat l’any 1992 en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN)2. 

 

Les Muntanyes d’Ordal es caracteritzen per un paisatge que manté certa continuïtat amb 

el del massís del Garraf per proximitat, tanmateix, la seva situació a l’interior li confereix 

trets diferencials. El paisatge a grans trets, està format per una àmplia massa forestal, 

 
2 Segons les dades consultades al Departament de Medi ambient i Sostenibilitat, de la Generalitat de 
Catalunya:http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/e
spais_sistema/barcelona/ord/declaracio/ 
 
 

Fig. 1. Mapa topogràfic amb ubicació de Sant  Ponç, escala 1:50.000. Extret de l'ICGC. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/barcelona/ord/declaracio/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/barcelona/ord/declaracio/


 

6 
 

contraposada a l’expansió d’urbanitzacions que han creat un sistema extremadament 

fràgil (Sala i Martí i Oliveras, 2017, 96-97). 

L’antic terme de Sant Ponç estava format per una sèrie de masies disperses, algunes 

d’elles ara en ruïnes, i un petit nucli conformat per; l’església, construïda a la part més 

alta del puig a 334 m.s.n.m, la Casa de Sant Ponç, adossada al temple, i a pocs metres la 

masia i masoveries de Can Dispanya. El paisatge que l’envolta és en gran part forestal, 

menys a la zona nord, composta per les urbanitzacions de Corbera de Llobregat. El bosc 

que rodeja Sant Ponç, és de pi pinyer, pi blanc i vegetació arbustiva, que cobreix antigues 

terrasses i feixes destinades al cultiu de la vinya i en menor grau, d’oliveres i cereal 

(Serrano, 2009, 186).  

 

5. ANTECEDENTS HISTÒRICS 

La primera publicació sobre la història de Sant Ponç és a l’Arquitectura Romànica a 

Catalunya (1911), escrita per l’emblemàtic arquitecte i historiador Josep Puig i Cadafalch 

(1867-1956). Aquesta obra, considerada el primer corpus del romànic català, presenta 

Fig. 2. Paisatge de Sant Ponç conformat per terrasses de vinya i cereal, 1923, Jaume 
Biosca i Juvé, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya 
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l’estudi de les diferents edificacions de l’època, descrivint les característiques formals, 

creant grups i construint la història sobre l’evolució del romànic català. Sant Ponç de 

Corbera es troba dins de les esglésies de planta de creu amb cimbori, de les que 

l’arquitecte considera “el grupu d’obres més perfectes”3 (Puig i Cadafalch, 1983, 263). Pel 

que fa a la datació proposa que es construeix entre el 1040 i 1070, definit com el període 

“de perfecció de l’obra de les petites esglésies rurals” (Puig i Cadafalch, 1983, 266), de 

l’estil arquitectònic la va considerar com: “una obra cuidadíssima dintre d’aqueix sistema 

de decoració lombarda, deguda a un mestre inteligent, sense ni una vacilació, ni un 

descuit, si se exceptua la finestra geminada del frontispici que romp una de les faixes 

llombardes” (Puig i Cadafalch, 1983, 266). 

La importància de l’obra d’en Puig i Cadafalch en els estudis posteriors és evident, no 

obstant això, s’ha de llegir tenint present el context; la renaixença, moviment cultural que 

va iniciar la descoberta del passat medieval de Catalunya, cercant-ne els orígens i trets 

culturals. D’aquesta construcció històrica, Puig i Cadafalch en va participar i segons en 

Xavier Barral, l’arquitecte buscava “cercar una individualitat nacional per mitjà de l’art 

medieval” (Barral, 2003, 39).  

El coneixement sobre l’església d’en Puig i Cadafalch es va limitar a la descripció 

arquitectònica i artística, proposant una datació que seria adoptada a grans trets pels 

investigadors posteriors. El següent debat de l’església de Sant Ponç giraria entorn del 

territori on fora bastida. En publicacions posteriors, Antoni Pladevall a L’església de Sant 

Ponç de Corbera (1974), defensaria que formava part del terme del castell de Corbera, 

com a possessió del levita Guillem de Mediona, llegat a la seva filla Quíxol (Vigué et alii, 

1974, 18). Aquesta teoria va ser refutada per Montserrat Pagès, a Art i feudalisme al Baix 

Llobregat (1992), sostenint que en realitat l’església hauria estat construïda dins del 

terme del castell de Cervelló, essent vinculada a Humbert de Cervelló, bisbe de Barcelona 

durant el període de 1069 a 1085 (Pagès, 1992, 364-367). Aquesta darrera hipòtesis és la 

més acceptada, perquè Sant Ponç ja posseïa un territori en alou el 1068, i l’any 1085, 

Humbert de Cervelló va llegar tot el que havia adquirit al terme a Oliba Ramon al seu 

 
3 Dins d’aquest grup també inclou Sant Martí de Corts, Sant Julià de Sorba, Sant Jaume de Fortinyà, Sant 
Tomàs de Riudeperes, Santa Cecilia de Voltregà i Sana Eugenia de Berga. 
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nebot Guerau Alemany, senyor de Cervelló. En aquest testament fa poques deixes 

piadoses, una d’elles a l’església de Sant Ponç, fet que fa pensar als investigadors que fou 

un lloc de devoció familiar i,  per tant, una fundació dels Cervelló (Pagès, 1992, 367-368). 

Com a priorat, Sant Ponç pertanyia a l’orde Sant Benet i estava subjecte a l’abadia 

borgonyona de Cluny a través de Sant Pere de Casserres (Vigué et alii, 1974 i Pagès, 1992). 

En destaca un text del 1104, on els monjos de Casserres juntament  amb els de Sant Ponç, 

van realitzar un establiment vitalici d’un alou que hauria estat donat a aquest priorat 

(Pagès, 1992, 370). 

Gràcies a un document del 1235, sabem que el priorat estava format per una comunitat 

de 5 monjos i el prior Rimbau, que curiosament ostentava en el mateix moment el càrrec 

de procurador de Sant Pere de Casserres. Sobre la relació que va mantenir Sant Ponç amb 

el monestir osonenc, és per ara poc coneguda, ja que no hi ha gaire documentació relativa 

al tema (Pagès, 1992, 372). 

Les següents notícies sobre el priorat les trobem al s. XIV, protagonitzades pel conflicte 

entre el bisbe de Barcelona i els priors de Sant Ponç entre el 1303 i 1314. Aquesta 

desavinença va ser fruit de la visita canònica del bisbe Ponç de Gualba l’any 1303, a qui 

negaren l’entrada al·legant que l’església no pertanyia al bisbat barceloní. L’any 1306, el 

bisbe va tornar a intentar-ho, amb la mateixa negativa, aquesta vegada el procurador de 

Sant Ponç va assegurar que el priorat pertanyia a l’abadia de “Truyetto”, desconeguda 

fins al punt de sospitar que fora un enginy del prior per a treure’s de sobre el bisbe. La 

darrera visita va tenir lloc el 1310, aquest cop el bisbe va adoptar mesures i va imposar 

interdicte a l’església i va excomulgar el prior fins el 1314, quan els sacerdots del priorat 

van admetre que el bisbe podia fer la visita canònica (Pagès, 1992, 372-373).  

A part del conflicte entre el bisbe i el prior de Sant Ponç, és interessant destacar que 

segons el fogatjament de 1365-70, en el terme hi havia set focs (Pagès, 1992, 374), és a 

dir, que en el territori administrat pel priorat ja hi havia una petita població. Les notícies 

a partir del s. XV s’esvaeixen, hi ha una espècie de buit documental, atribuït a la 

decadència del priorat que acabarà el s. XVI en un procés de secularització i l’extinció de 

la comunitat clerical a Sant Ponç (Pagès, 1992, 374). 
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El 1590 les rendes del priorat es van unir al Reial Col·legi de Monjos Joves i Estudiants de 

la Congregació Claustral de la Tarraconense. Al cap de poc temps de la donació al col·legi 

de Lleida, l’església de Sant Ponç es va convertir en sufragània de la parròquia de  Santa 

Maria de Corbera, el capellà era nomenat pel prior del col·legi de Lleida i després pel de 

Santa Pau del Camp de Barcelona (Vigué et alii, 1974 i Pagès, 1992). 

El coneixement sobre la història de Sant Ponç és escàs i fragmentat, degut a la poca 

documentació que s’ha conservat, però també al tipus d’estudi que s’ha realitzat, molt 

centrat en la vessant historico-artística de l’església. La dimensió territorial del priorat és 

desconeguda, així com el poblament i la casa que hauria allotjat la comunitat religiosa. 

Aquest edifici, sense gaires notícies, amb seguretat estava localitzat en l’actual masia 

anomenada Casa de Sant Ponç, tal com se’n dedueix gràcies a una porta secundària del 

temple, situada al centre del braç meridional del transsepte (Pagès, 1992, 382). 

Actualment, aquesta porta està tapiada i a l’habitatge no s’hi ha realitzat cap mena 

d’estudi, tret d’unes publicacions locals de caràcter divulgatiu, elaborades per l’anterior 

mossèn de Corbera, en Jordi Fort i Gaudí, l’Antic Priorat de Sant Ponç (1992). En aquest 

llibre s’hi reprodueixen textos de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Corbera, que fan 

al·lusió a dita propietat, coneguda com la Casa del Prior.  

Segons Jordi Fort, la primera menció de la Casa del Prior és del 1619, a través d’una 

concòrdia per executar obres a l’edifici (Fort, 1992, 52-55). Sembla que la concòrdia va 

ser cancel·lada a posteriori i les obres no es van realitzar. Aquest document és interessant 

enllaçar-lo amb la secularització del priorat, i el consegüent abandó de la Casa del Prior 

en una incerta data de finals del s. XVI. Podríem dir, que la casa del prior hauria estat 

deshabitada, o habitada de forma irregular fins el 1627, moment en què es té constància 

d’un contracte d’arrendament entre el procurador del prior de Sant Ponç, Bernat de 

Vilaseca i el pagès Miquel Gili, qui s’establirà a la casa durant 5 anys (Fort, 1992, 55-56). 

El 1633, acabat el contracte anterior, es torna a arrendar la Casa del Prior al pagès Miquel 

Cases, sota les mateixes condicions durant 5 anys. Finalment el 1638 es renova 

l’arrendament a la mateixa família, aquesta vegada sota el nom de Francesc Cases (Fort, 

1992, 55-59). La família Cases és la que habitarà ininterrompudament l’antiga Casa del 

Prior fins el 1980. 
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Pel que fa al s. XVIII, la Quadra de Sant Ponç, és un terme aïllat dels pobles més densos, 

com Corbera de Llobregat, Cervelló o Vallirana. Sobre les notícies històriques d’ aquests 

període en destaca Respuestas al interrogatorio de Dn. Francisco de Zamora sobre el lugar 

de Santo Poncio (1789)4. Francisco de Zamora era un funcionari de la Corona, que va 

realitzar un seguit d’enquestes per a construir una Història de Catalunya (Codina et alii, 

1992, 9). 

En l’enquesta referent a Sant Ponç5, descriu que es tractava d’un terme format per 5 

masos, amb 11 famílies (Codina et alii, 1992, 265). El paisatge era muntanyós, erm, sec i 

estèril, i de poques possibilitats: “el termino [es] montuoso, seco, estèril y pedregoso, 

pues todo es piedra de cal”(Codina et alii, 1992: 264), una imatge distant a l’actual 

paisatge forestal, tot i que manté els camps erms en els terrenys adjacents a l’església . 

L’economia era sobretot agrícola, i es practicava el cultiu de la vinya i el blat: “Se coge de 

trigo, unos años con otros, 200 cuarteras, bino 550 cargas, que es lo unico ...” (Codina et 

alii, 1992, 266). L’altra activitat econòmica era la ramaderia representada segons el 

mateix text per una ramat de 100 cabrits, que pasturaven els camps erms de les 

muntanyes d’Ordal: “Solo habrá un rebaño de matchos de cabrito, y estos de un mismo 

dueño; y suele tenerne 100...” (Codina et alii, 1992, 266). Pel que fa les masies les descriu 

com a edificacions molt simples: “Las cases están edificades de cal y canto con poco 

emosura, y del ynterno pobremente adornades” (Codina et alii, 1992, 266). 

A partir del s. XIX, la industrialització del Baix Llobregat i la introducció dels nous sistemes 

productius va generar un canvi de les tendències socials i econòmiques del territori, 

afavorint a la creació d’espais urbans i al creixement de les grans ciutats. Dins d’aquest 

marc, l’economia agroramadera va anar perdent pes, enfront de les noves possibilitats 

laborals que oferien les fàbriques (Maluquer, 1988). De manera progressiva, el camp va 

ser substituït per la ciutat, abandonant durant el procés masos i masies, típiques del 

poblament dispers. El petit terme de Sant Ponç va experimentar aquest èxode del camp 

a la ciutat, en primer lloc perdent el caràcter productiu, deixant d’explotar el territori i 

 
4 Document transcrit a: Codina,J. et alli .(1992). El Baix Llobregat el 1789. Respostes al qüestionari de 
Francisco Zamora. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. 
5 Respuestas al interrogatorio de Dn. Francisco de Zamora sobre el lugar de Santo Poncio, foli 466. El 
document està realitzat per Josep Farrés, de Torrelles, el 19 de setembre del 1789. 
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darrerament perdent la població a favor dels nuclis poblacionals més densos com 

Corbera de Llobregat o bé Cervelló. Actualment Sant Ponç és un despoblat.  

6. PATRIMONIALITZACIÓ DE SANT PONÇ DE CORBERA 

Els precedents de la salvaguarda del patrimoni a Espanya, es gesten durant el s. XIX a raó 

de la desamortització eclesiàstica del 1835-1836, la industrialització i la transformació 

urbana (Capel, 2014, 15-17). La desamortització va suposar que alguns edificis eclesiàstics 

fossin posats en venda amb totes les conseqüències, obligant a crear un seguit  de 

comissions científiques (1837) per valorar els béns expropiats (Ordieres, 1995, 27).  

Les primeres comissions foren l’avantsala de la creació en cada província d’una “Comisión 

Provincial de Monumentos históricos”, i la “Comisión Central de Madrid” l’any 1844 

(Ordieres, 1995 i Capel, 2015). Aquestes mesures responien a un creixent interès per 

salvaguardar un patrimoni que  estava en perill. De la mateixa manera, el camí del progrés 

que va endegar la industrialització va generar l’abandonament del camp cap a unes 

ciutats que creixien exponencialment, posant en risc monuments històrics. Dins d’aquest 

marc es va crear la figura de “Monumento Nacional”, essent el monestir de Ripoll un dels 

primers edificis qualificats l’any 1844 (Capel, 2014, 18).  

La valorització per part de l’administració va ser afavorida per obres com Recuerdos y 

Bellezas de España (1836-1865), d’en Francesc Xavier Parcerisa, Pau Piferrer i Francesc Pi 

i Maragall, que constituïren les bases dels futurs catàlegs de monuments històrics a 

Espanya, fomentant la sensibilitat del públic general pel patrimoni (Capel, 2014, 17). 

L’església de Sant Ponç durant el s. XIX, es va veure sotmesa a les desamortitzacions, i per 

altra banda al procés d’abandonament del petit nucli de població a finals de segle, 

convertint-se en un edifici amb perill de desaparèixer i susceptible de ser rescatat pels 

seus valors històrics i artístics.  

La funció que havia mantingut el temple des del s. XI va ser el culte al cristianisme, 

tanmateix, la nova sensibilitat pels vestigis històrics i la situació de degradació de 

l’església, donaren un tomb als atributs de l’edifici, entès a partir del s. XIX com un 

monument singular, amb un seguit d’atribucions de valor; l’antiguitat i l’estil romànic.   
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Aquests valors seran expressats pels excursionistes del Centre Excursionista de 

Catalunya, entre el 1878-1892, com també per les fotografies realitzades entre el 1900 i 

1956. 

6.1 La descoberta 

L’església de Sant Ponç no va ser descoberta per ningú, sempre havia existit com a edifici 

cultual, tot i que, els aires de valorització del patrimoni durant el s. XIX,  la van redescobrir 

com a monument històric. En la tasca de redefinició de l’edifici va tenir un important 

paper el CEC. Aquesta entitat, pionera de l’excursionisme a l’Estat espanyol, va néixer 

amb l’objectiu de fomentar la ciència, la cultura i literatura de Catalunya. El 1891 van 

crear el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, des d’on difongueren història, 

troballes arqueològiques, qüestions de geografia i ressenyaren algunes de les excursions 

que van efectuar descrivint elements singulars.   

Entre les excursions del CEC hi va figurar Sant Ponç, l’església romànica situada enmig del 

muntanyós Ordal, es va convertir en la motivació per a diferents personatges per fer-ne 

una visita i deixar-ne constància. 

La primera visita és del 1878, la qual els participants van iniciar el trajecte en tartana des 

de Cervelló, on començaren a caminar fent una parada estratègica a Sant Ponç (Torras, 

1879, 238). Cèsar August i Torras va fer una descripció detallada de l’edifici ressaltant la 

seva bellesa i antiguitat: “gran entusiame despertá en nosaltres la visita de Sant Pons, 

notable i antiquíssima iglesia alsada e mitj d’un hermós y extens panorama, y sens dubte 

una de les primitives de Catalunya” (Torras, 1879, 244). En la mateixa diada, l’Antoni 

Aulèstia i Pijoan va realitzar una fantàstica descripció topogràfica i pintoresca de Sant 

Ponç que cal destacar: “a la tarde, part dels expedicionaris sortiren de Vallirana per anar 

á Sant Pons; seguint los altres la carretera fins al pont del Lladoner, ahont deviam 

trobarnos. Vaig ser jo dels primers; y á fe que no’m dolgué gens, puix l’aspecte del camí 

que atravessarem y la contemplació de la antiquíssima Iglesia de Sant Pons, fa donar per 

ben esmersada la fatiga de la pujada que’s troba al empendre’l camí del poblet: Situat 

aquest al E. de Vallirana, s’hi va per una dresera que, remontant la muntanya, segueix la 

carena y va á caurehi damunt meteix. En la vessant de la part de Vallirana domina’l terrer 
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de conreu especialment de vinya; més á la banda de Sant Pons s’ofereixen en salvatge 

soletat atapahits alzinars y pinedes ahont se vehuen molt sovint enrunats forns de cals. 

La iglesia y las cases de pagès que forman lo lloch de Sant Pons están posadas al cim d’un 

turonet (no molt llun del poble de Corbera, que cau més a la tramuntana) enrevoltat 

d’altres turons que li tancant l’horitzó y li donan un aspecte de trista calma. Allí alsa’l 

primitiu temple románich sas parets de pedra que’l temps ha colrat y que no ha tocat 

volta la ma del home desde’l temps de sa fundació; d’aquell temps en que segons tradició 

servia de parroquia fins als cristians de la llunyana Tarragona, presa encara del poder dels 

alarbs. Res més fácil á la imaginació que enlayrar son vol cap á las edats passadas á la 

vista d’aquell monument y del lloch ahont está situat. Allí un se troba sol ab sos recorts, 

perquè l’art y la naturalesa abstrauen entermanet d’aquest sigle d’activitat. Al retrornar 

de Sant Pons, tirarem per la dressera que conduheix directament á la carretera general 

de Valencia. Passa per entremitj d’una atapahida pineda ahont hi van las bovades á 

pastorar l’herbam que hi creix” (Aulèstia y Pijoan, 1879, 251-252). 

En els textos anteriorment citats, s’observa que el temple va transcendir de la funció 

merament cultual, deixant de ser solament un edifici religiós i convertint-se a més a més 

en un monument històric, valorat per la seva antiguitat, però sobretot per ser una 

construcció romànica. Josep Castellanos, durant l’excursió realitzada a les serres situades 

a l’oest del pla de Barcelona, en destaca “la preciosa Iglesia romànica de Sant Pons” 

(Castellanos, 1891, 65). 

Així doncs, el procés de revalorització de l’edifici ve marcat per l’emprenedoria d’un 

col·lectiu social molt concret, els participants del CEC i figures associades a l’arquitectura 

i la història, que al llarg dels anys van anar estenent aquesta sensibilitat pels monuments 

històrics a la societat catalana en general. L’església era de fet un bé de gran valor, que 

contenia en les seves parets la traça del temps, com també el record de la Catalunya 

medieval, summament idealitzada. Per tant, l’edifici es va convertir en un objecte que, 

en primer lloc, havia de ser estudiat i atresorar el coneixement sobre l’edat mitjana del 

país; en segon lloc, havia de ser conservat, tal com proposa l’any 1879 Cèsar August 

Torras: “Crech que valdria la pena d’efectuar una excursió a Corbera pera veure si’s 

troban alguns datos referents à n’aquest notable y antich monuments, mitj oblidat; pera 
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la restauració del qual prometé fa ja temps destinar alguna quantitat la Comissió de 

Monuments, quan estigué á visitar-lo (Torras, 1879, 246).  

6.2 Mirades fotogràfiques  

Les excursions de caràcter científic del CEC van posar sobre el mapa Sant Ponç, indret 

que es va convertir en el centre de les mirades però també de l’objectiu de fotògrafs i 

aficionats a la fotografia, que volgueren deixar constància de la imatge de l’edifici 

romànic. 

La fotografia des de la seva consolidació com a suport gràfic durant el s. XIX,  va reproduir 

paisatges, obres d’art i edificis, permetent apropar el coneixement de llocs remots, o que 

no estaven a l’abast de tothom, a tota la societat que les pogués comprar i contemplar 

còmodament (Pérez, 2015, 21). De la mateixa manera, la fotografia també es va utilitzar 

com un document que permetria immortalitzar un moment concret, i en el cas dels 

monuments, conservar, difondre i reproduir els vestigis que formen part de la construcció 

d’una cultura i evitar la seva pèrdua.  

Dins de la història de la fotografia, els monuments van tenir un paper molt destacat, 

segons Helena Pérez Gallardo “en la gènesis de l’objectiu de la càmera, els monuments 

històrics van ser els vestigis més evidents sobre els que fixar la mirada científica“ (Pérez, 

2015, 31).  

L’església de Sant Ponç va ser un d’aquests vestigis sobre el que diversos fotògrafs fixaren 

la mirada, atrapant l’edifici en una època, però també copsant una manera de pensar i 

entendre el patrimoni. De totes les fotografies de Sant Ponç, s’ha realitzat un triatge de 

les imatges més representatives d’un període cronològic acotat entre el 1900 i 1958, de 

les que podem diferenciar dos grups, el primer que anomenarem fotografies 

arquetípiques, i el segon fotografies de conjunt. 
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Fotografies arquetípiques 

Aquest grup està format pel conjunt d’imatges que prenen com a protagonista  l’església, 

entenent-la com un element isolat i prenent com a centre d’interès les característiques 

arquitectòniques de l’edifici.  

La primera fotografia (Fig. 3) és d’en Juli Vintró i Cassallach (1863-1911), natural de 

Barcelona, va ser soci de l’Associació Catalana d’Excursions Científiques, era aficionat a la 

fotografia, a la història i l’arqueologia. La imatge és de la cara meridional de l’església, on 

es veu part de la façana, una cara del transsepte, un dels creuers i el campanar. Aquest 

document es troba publicat a l’Arquitectura Romànica a Catalunya (1911) d’en Puig i 

Cadafalch.  

 

Aquesta imatge és interessant des del punt de vista artístic, ja que recull part dels 

elements que la caracteritzen com a església romànica d’estil llombard: el campanar i les 

decoracions d’arc cec. La fotografia té una funció científica, pensada per il·lustrar les 

característiques de l’edifici romànic.  

Fig. 3. Cara meridional de l'església, 1863-1911, de Juli Vintró Casallach. Arxiu Fotogràfic del Centre 
Excursionista de Catalunya. 
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Un altre exemple d’aquest tipus de fotografia científica és la de l’historiador medievalista 

nord-americà Walter Muir Whitehill (1905-1978), qui realitzà aquest document gràfic 

l’any 1931 seguint el patró anterior (Fig.4). Pels estudiosos, la fotografia era un suport 

molt valorat per la seva capacitat de recopilar, classificar i contextualitzar amb rigor 

l’arquitectura, gràcies a la qualitat dels detalls i l’accessibilitat, en contraposició a les 

limitacions dels dibuixos (Pérez, 2015, 41). 

 

Cercant el mateix perfil estètic de l’església, entre les imatges més recurrents es troben 

les fotografies de to més artístic (Fig. 5) com la realitzada l’any 1956 pel Servei de 

Patrimoni Arquitectònic, buscant una composició entre els elements de paisatge: els 

arbres, el camp i l’església. Entre els usos d’aquestes fotografies, es trobaren el científic, 

l’artístic i finalment el simbòlic, com la postal (Fig. 6), recuperada del Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local de Barcelona. La data és desconeguda, malgrat això, a jutjar per 

l’esquerda que presenta la façana principal, és anterior a les restauracions del 1955.  

Fig. 4. Vista de l’església Sant Ponç, Walter Muir Whitehill, 1931, Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de Barcelona. 
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Fig. 6. Postal. Autor i data desconeguts. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 

Fig. 5. Vista general de Sant Ponç, 1956, del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 
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Novament es destaca l’edifici romànic, utilitzant una vista que prescindeix de la Casa de 

Sant Ponç. A diferència de les anteriors imatges, la postal ens recorda que el temple és 

un element representatiu del Pla del Llobregat.  

En general, les imatges més abundants són les de vista fontal esquerra, però dins del 

mateix grup de fotografies arquetípiques, també hi trobem vistes de la part posterior, 

centrant l’objectiu en l’absis central i les absidioles. Mantenen en comú amb les anteriors 

peces l’enquadrament de l’església, obviant els elements constructius que s’hi adossen, 

inclús en la fotografia (Fig.7) sembla que s’ha aplicat alguna mena de retoc en la part 

inferior esquerra, per eliminar qualsevol traça dels elements constructius que no siguin 

estrictament l’església, en aquesta casa de la Casa de Sant Ponç.  

 

Fotografies de conjunt 

El petit terme de Sant Ponç també va ser fotografiat però amb menor freqüència. La 

majoria d’aquests casos l’església segueix essent l’element central. Com a particularitat, 

les fotografies de conjunt tenen un enquadrament més ampli, introduint elements com 

Fig. 7. Vista posterior de l'església, 1956, del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 
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les masies de Can Dispanya o bé la Casa de Sant Ponç, com és el cas de la imatge d’en 

Francesc Blasi i Vallespinosa (1875-1949), presa entre el 1912 i el 1928 (Fig.8). Francesc 

Blasi era un empresari i mecenes, destacat soci del CEC i aficionat a la fotografia.  

 

La Casa de Sant Ponç retallada a la força en les fotografies arquetípiques, es fa visible en 

fotografies com la d’Antoni Gallardo i Garriga (1882-1961) (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Fotografia des de Can Dispanya, 1912-1928, d’en Francesc Blasi i 
Vallespinosa. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 

 

Fig. 9. Església i Casa de Sant Ponç, 1933, d’Antoni Gallardo i Garriga. Estudi de la Masia 
Catalana. 
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 Aquest personatge fou reporter gràfic i soci del CEC. Dita imatge va ser inclosa en l’arxiu 

fotogràfic de l’Estudi de la Masia Catalana, i per tant, l’objectiu que perseguia era 

capturar el pla d’una masia adossada a una església. 

Del mateix arxiu fotogràfic, Josep Danés i Torras (1891-1955), arquitecte de professió i 

estudiós de referència de la masia en la Catalunya noucentista, va recopilar imatges de la 

masia de Can Dispanya i una fotografia del terme (Fig. 10), feta des del pis superior de 

Can Dispanya.  

 

L’arquitectura popular a Catalunya va començar a tenir cert reconeixement a principis 

del s. XX, fomentada per els corrents intel·lectuals que miraven amb un espectre 

romàntic, els costums, la família, les tradicions i la manera de viure de l’era preindustrial. 

Valors que quedaren recollits en la masia, com a construcció més representativa de 

l’arquitectura tradicional catalana.  

Josep Danés formava part del col·lectiu d’intel·lectuals que posaren en valor aquest tipus 

d’edifici, en el marc del projecte de l’Estudi de la Masia Catalana, encomanat l’any 1923 

per l’arquitecte i mecenes Rafael Patxot (1872-1964), aquest va atorgar al CEC la 

Fig. 10.Vista des de Can Dispanya, 1930, Josep Danés i Torras. Estudi de la Masia Catalana. 
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responsabilitat d’elaborar una ambiciosa publicació sobre la masia, a través de l’estudi 

científic executat per diversos actors del món cultural i intel·lectual català, arquitectes i 

folkloristes (Moner i Puigvert, 2010, 14). 

Aquest projecte s’ha d’entendre dins d’un context ideològic i polític: el pairalisme i el 

nacionalisme català conservador. L’ideari pairalista segons Jeroni Moner i Joaquim M. 

Puigvert :“tenia una visió edulcorada i idealitzada del món rural català” (Moner i Puigvert, 

2010, 40). 

 

 

7. CONSTRUCCIÓ  I CONSOLIDACIÓ DE L’ENTORN JURÍDIC  

El següent pas de la salvaguarda dels monuments històrics va ser la institucionalització 

de la tutela i protecció dels béns immobles per part de l’Estat Espanyol. Aquest fenomen 

s’ha d’entendre des de la construcció de les identitats socials culturals i la formació dels 

estats-nació moderns. El patrimoni és un element simbòlic, definidor dels trets culturals 

i la prova de l’antiguitat de la pàtria. En aquest pretext, els monuments històrics, foren 

Fig.  11.  Nucli de Sant Ponç de Corbera, 1958, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 
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els primers a ser mereixedors de perpetuar en el temps i formar part de la memòria 

col·lectiva de les generacions futures.  

Per aconseguir aquest objectiu, l’Estat va adoptar un paper proteccionista a partir del s. 

XIX, amb el sorgiment dels primers decrets sobre la protecció del patrimoni, essent el 

precedent de les lleis formulades durant el s. XX, culminades amb la creació de la Llei 

16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, de la que en derivaria la Llei 

9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  

7.1 Les lleis de patrimoni cultural 

Durant el s. XIX es  va gestar el concepte de monument històric i es van dictar les primeres 

ordres reials de protecció, de la mateixa manera també es crearen les comissions de 

protecció dels monuments, formades per intel·lectuals locals i/o provincials. A principis 

del s. XX es va crear la “Dirección de las Bellas Artes”, i es redactaren les lleis; 

d’excavacions arqueològiques (1911) i la de conservació de monuments arquitectònics 

(1915) (Bailliet, 2015, 34-37).  

Tanmateix, no serà fins a la Segona República quan s’inclourà una llei de protecció del 

patrimoni: la “Ley sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio 

Historico-Artístico Nacional” (1933). A l’article 45 de dita llei es dicta que la riquesa 

artística i històrica del país constitueix en sí un tresor de la nació i, per tant, estarà sota la 

salvaguarda de l’Estat; d’aquesta manera, i a efectes de garantir-ne la protecció, l’Estat 

organitzarà un registre i se’n cuidarà de la conservació. 

Amb l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978 es van consolidar els precedents 

legals anteriors en matèria de protecció del patrimoni cultural i històric fins ara enunciats, 

el que suposava una declaració d’intencions aleshores s’havia convertit en una realitat. 

En aquest sentit, es va establir el marc legal de referència que, posteriorment, va 

permetre el desenvolupament de la Llei del patrimoni històric espanyol i la Llei del 

patrimoni cultural català, respectivament.  
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D’entrada, la Constitució reconeix el dret de tot ciutadà a accedir a la cultura en sentit 

ampli, essent els poders públics els encarregats de facilitar i de tutelar la seva participació 

en la vida cultural (art. 9 i 44 de la CE).   

En consonància amb aquest precepte, el text constitucional defineix a l’article 46 el 

principi rector que inspira la legislació en matèria de protecció del patrimoni. De nou, 

s’assigna als poders públics l’obligació de garantir la conservació i de promoure 

l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic situat en territori espanyol, així com 

dels béns que l’integren (amb independència de quin sigui el seu règim jurídic o la seva 

titularitat). Així mateix, l’Estat té la competència exclusiva sobre la defensa del patrimoni 

espanyol contra l’espoli i l’explotació; de fet, el Codi Penal contempla penes per aquells 

delictes que atemptin contra la integritat d’aquest tipus de béns (art. 149.1.28ª CE). 

Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol 

Inspirada en certa manera per l’antecedent republicà de la “Ley sobre defensa, 

conservación y acrecentamiento del Patrimonio Historico-Artístico Nacional”, la Llei 

16/1985, del patrimoni històric espanyol amplia i unifica l’àmbit de protecció dels béns 

susceptibles de ser declarats d’interès cultural. 

D’acord amb el seu article primer, els béns que integren el patrimoni històric espanyol es 

poden classificar en les categories següents: béns immobles i mobles d’interès artístic, 

històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic; béns que formin part 

del patrimoni documental i bibliogràfic; jaciments i zones arqueològiques, i els paratges 

naturals, jardins i parcs amb valor artístic, històric o antropològic. D’igual manera, també 

formen part d’aquest patrimoni els béns que integren l’anomenat patrimoni cultural 

immaterial. 

Finalment, la relació de béns enunciats anteriorment només podran gaudir d’una especial 

protecció una vegada siguin declarats d’interès cultural, procediment el qual també està 

previst en la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. 
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Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

No obstant això, la Constitució preveu la possibilitat que les Comunitats Autònomes 

assumeixin, pel seu compte, competències sobre el patrimoni monumental d’interès del 

seu territori (art. 148.1.16ª CE). En aquest sentit, i sens perjudici de les competències 

exclusives que l’Estat espanyol té en matèria de patrimoni, Catalunya pot establir i regular 

el règim de protecció i conservació sobre el patrimoni cultural català. És aquí on té cabuda 

la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  

La tipologia de béns que s’enumeren a la Llei 9/2003, del patrimoni cultural català és 

gairebé idèntica a la que es preveu a la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol (béns 

immobles i mobles d’interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, 

científic o tècnic; béns que formen part del patrimoni documental i bibliogràfic, etc.).  

En canvi, la normativa catalana sí que preveu tres nivells diferents de protecció 

patrimonial en funció del grau de reconeixement que se’ls hi atorgui a nivell 

administratiu: en primer lloc, i per ordre descendent de major a menor protecció, es 

troben els béns culturals d’interès nacional. Definits a l’article 8 de la Llei 9/1993 com els 

més rellevants del patrimoni cultural català, aquest tipus de béns són, després dels béns 

d’interès cultural, els que gaudeixen d’un major blindatge dins del sistema jurídic de 

protecció patrimonial. Degut al seu grau d’importància, la declaració d’aquest tipus de 

béns està subjecte a un procediment reforçat el qual exigeix que es compleixin una sèrie 

de rigoroses condicions (article 7 a 14 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català). 

Al segon nivell de protecció hi ha els béns culturals d’interès local. En aquesta categoria 

s’inclouen aquells béns del patrimoni cultural català d’especial significació i importància 

que no reuneixen les condicions per a ser declarats d’interès nacional.  

En el seu lloc, s’hauran d’incloure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, procediment 

el qual resulta de menor complexitat (article 15 a 17 de la Llei 9/1993, del patrimoni 

cultural català).  

Finalment, la resta de béns que no reuneixen les condicions per ser declarats d’interès 

nacional o catalogats d’interès nacional, però que acrediten un valor patrimonial 
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significant d’acord amb l’article 1 de la Llei, se’ls hi aplicarà el règim de protecció i 

conservació comú al conjunt del patrimoni cultural català (article 18, 22 i ss. de la Llei 

9/1993, del patrimoni cultural català).   

7.2 La protecció del patrimoni en l’àmbit local 

La relació de béns que integren el patrimoni cultural català té una transcendència 

especial a l’hora d’ordenar el territori integral d’un municipi a nivell urbanístic. En aquest 

sentit, i per tenir una breu referència en matèria d’urbanisme, cal conèixer què són els 

plans d’ordenació urbanística municipal (POUM).  

El POUM és el principal instrument d’ordenació urbanística integral que abasta el territori 

d’un terme municipal i que, en última instància, qualifica i determina el règim jurídic i els 

usos del seu sòl. A través de la figura del POUM, la formulació del qual depèn de 

l’ajuntament de cada municipi i que es troba regulat en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, es classifica quin sòl és urbà, 

quin és urbanitzable i quin no.  

Una vegada tingut en consideració aquest punt, quin és el paper que juga el patrimoni 

cultural d’un territori en l’elaboració del pla d’ordenació urbanística d’un municipi 

determinat?  

D’acord amb l’article 59.1 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’urbanisme, perquè un POUM es pugui formalitzar haurà d’incloure un catàleg 

amb el conjunt de béns que requereixen especial protecció. Segons l’article 71 del Decret 

1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i en consonància amb 

l’article 59 anteriorment citat, aquest catàleg haurà d’incloure els monuments, edificis, 

jardins, paisatges i béns culturals d’especial valor i interès que integrin el municipi. 

7.3 Situació jurídica de l’església de Sant Ponç 

L’església de Sant Ponç de Corbera és un immoble privat, propietat del Bisbat de Sant 

Feliu de Llobregat. A nivell legislatiu des del 1931 és un monument històric, amb número 

de registre R-1-51-0437. A  partir de la Llei 16/1985 sobre el patrimoni històric espanyol, 
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va passar a la categoria de Bé d’Interès Cultural (BIC), i amb la delegació de la 

competència sobre cultura a les autonomies, amb la Llei 9/1993 del patrimoni cultural 

català, es converteix en un Bé Cultural d’Interès Cultural (BCIN), en qualitat de monument 

històric amb número de registre: 101-MH.  

Com a patrimoni arquitectònic i arqueològic, consta en els respectius inventaris del 

Departament de Cultura de Catalunya. A la fitxa de l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic,  apareix amb el número 106, i en la descripció s’explica que forma part 

d’un antic priorat benedictí, del que només en resta l’església. Es menciona la masia de 

“Can Casas”, també anomenada Casa de Sant Ponç, suposadament construïda damunt 

de restes de l’antic cenobi del priorat. Pel que fa a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i 

Paleontològic, consta com a jaciment arqueològic amb número 3.444, de tipus religiós, 

lloc o centre de producció i explotació agrícola i lloc d’enterrament. 

A nivell urbanístic, forma part del Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i 

ambiental de Cervelló, text refós el 2016, inclòs en el POUM de Cervelló. És l’element 

número 6 de tipus arquitectònic. Qualsevol intervenció que es vulgui dur a terme, s’ha 

de menester la llicència municipal pertinent, subjecte al Departament de cultura i a l’art. 

46 de la Llei 9/1993 sobre el patrimoni cultural català.  

 

8. INTERVENCIONS 

El nou concepte sobre l’església de Sant Ponç de Corbera, entesa com un vestigi històric 

i artístic, va portar que durant el s. XX fos objecte de diferents intervencions, 

restauracions i excavacions arqueològiques.  

La institucionalització de la protecció del patrimoni a Catalunya, marcada per la creació 

l’any 1914 del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments a Catalunya, i la Llei de 

protecció del patrimoni de l’any 1931, va tenir un paper cabdal en la cura de l’edifici, 

convertint-se en un assumpte de l’Estat. Anteriorment, la tasca de conservació de 

l’església anava a càrrec de la voluntat dels habitants de Sant Ponç, com ens explica Cèsar 

August Torras: “Miquel Romagosa, propietari vehí resident actualment á Barcelona, qui 
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ha invertit molts diners en las recuperacions mes necessarias y que le posant molt interès 

en éll, es á qui s’deu la conservació d’aquesta joya arqueològica; mes lo dia que dit senyor 

falti, sens que ningú vetlli per aquell, es molt probable que desaparega, se las 

Corporacions que dehuen ferho no s’prenen mes empenyo en conservarlo.” (Torras, 

1879, 246).  

En el marc d’intervenció dels monuments històrics es va procedir a actuar a l’església de 

Sant Ponç, fomentada pels corrents intel·lectuals de la salvaguarda del patrimoni, però 

també per l’emergent conscienciació de la societat envers el patrimoni històric. Les 

primeres intervencions foren les restauracions. Més endavant a mitjans del s. XX, es va 

introduir el concepte de context, molt relacionat a l’arqueologia, que consisteix a tenir 

una visió més global del monument (Querol, 2010, 20). El context és tan important com 

l’immoble i una part indispensable per a conèixer-lo i entendre’l. Aquest fet lligat a 

l’obligació per part de la legislació, art. 34 i 35 de la Llei del 9/1993 del patrimoni cultural 

català, d’actuar sota control arqueològic en Espais de Protecció Arqueològica, en 

jaciments i en àrees d’influències d’un BCIN, com és el cas que ens ocupa, varen propiciar 

la realització d’intervencions arqueològiques a partir del 1990, vinculades totes elles a les 

obres de restauració.   

8.1 Restauracions 

La situació de l’església de Sant Ponç, com a priorat absent a cavall entre la Parròquia de 

Santa Maria de Corbera i la configuració del municipi de Cervelló, va generar un conflicte 

competencial entre les diferents parts, afavorint una espècie d’independència del nucli 

poblacional, però en paral·lel deixant un seguit de mancances sobre la conservació del 

monument. Aquesta realitat es va agreujar amb la inevitable marca del pas del temps, les 

desamortitzacions del s. XIX, el progressiu abandonament de Sant Ponç durant el primer 

quart del segle XX i finalment la Guerra Civil Espanyola, posant sobre la taula la necessitat 

de salvaguardar un monument en procés de destrucció. 

De la mala conservació de l’església de Sant Ponç ens parla Macari Golferichs citant el 

següent: “Los desperfectes que lo temps y la ma del home han fet en eixa església son: 

en la llanterna faltan alguna pedres que las feu caurer un llamp; la capella de la banda 
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esquerra té una esquerda que comensa en la part inferior de la paret oposta al abside, 

segueix fins al peu de la finestra, ha fet caure una pedra del arch de la mateixa, segueix 

ample fins á l’obertura qu’hi ha en forma de creu sobre la finestra, casi destruintla, 

segueix per la volta havent sommorgut totes las pedres perdentse en dos per l’abside. En 

lo frontispici hi ha dos esquerdes seguint la direcció de las finestres y després un altre en 

la mitja taronja aqueixa sense importància. Reconeguda la volta lateral veigerem que la 

major part de las teules son trencades y que las ayguas filtran per tots cantons. Bo fora 

que fetes las reparacions que se creguin necessarias se fassin desapareixe las pareds que 

cegan los absides laterals, obri á llum la llanterna y fer tirar á terra la coberta escala que 

du al campanar que per sa forma espatlla la visualitat exterior”(Golferichs, 1892, 5). Tal 

com es descriu, l’església tenia esquerdes, teules trencades i s’hi filtrava l’aigua. Com a 

agreujant Golferichs ressalta els afegitons moderns, parets que cobrien els absis laterals 

i l’escala del campanar.  

Les primeres restauracions de Sant Ponç (1933, 1955-58) es poden englobar amb les 

etapes del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, proposades per Raquel 

Lacuesta a Restauració monumental a Catalunya (segles XIX i XX), (2000). La primera 

restauració, del 1933, va tenir lloc durant la primera etapa del Servei de Catalogació i 

Conservació de Monuments (1915-1951) a càrrec de Jeroni Martorell, però a través de 

l’associació Amics de l’Art Vell, entitat nascuda per suplir la manca d’acció pública sobre 

els monuments durant la dictadura de Primo de Rivera (IEC, 1936, 207). Durant aquest 

període l’associació va restaurar el pòrtic de la Porta Ferrada del monestir de Sant Benet 

de Sant Feliu de Guíxols, l’església de Sant Climent de Coll de Nargó i l’església del priorat 

de Castellfollit de Riubregós; alguns d’aquests treballs van ser dirigits per Cèsar Martinell 

(Lacuesta, 2000, 94).  

Es desconeix quina va ser la participació de Jeroni Martorell en la restauració de l’església 

de Sant Ponç, si fou merament un assessorament o bé va intervenir d’una forma més 

activa.  No obstant això, la restauració a càrrec dels Amics de l’Art Vell, segons l’Anuari 

de l’IEC (1936), es van realitzar degut a la mala conservació de l’estructura de l’edifici, i 

l’actuació va consistir en la consolidació: “anys enrere fou restaurada l’església, els murs 

de la qual estan sensiblement desviats de la verticalitat. L’empenta de les voltes i 
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deficiències de la fonamentació foren causa els darrers temps de què s’obrís una grossa 

esquerda, al braç de l’esquerra del creuer. La reparació ha consistit en treballs de 

refonamentació i en tapar les esquerdes” (IEC, 1936, 208).  

Dites actuacions encaixen amb la manera de procedir d’en Jeroni Martorell, arquitecte 

conegut com un professional que afrontava les restauracions amb rigor científic i 

respectant el monument. Martorell disposava d’un gran coneixement sobre 

l’arquitectura autòctona, que juntament amb els estudis arqueològics i arquitectònics, 

valien a l’arquitecte d’arguments per a completar la biografia de l’edifici i definir-ne una 

estratègia. Un dels trets que el diferenciaren Jeroni Martorell d’altres arquitectes “fora 

concebre la restauració com un exercici de reparació, consolidació, de neteja i 

manteniment” (Lacuesta, 2000, 83). En altres paraules, respectar les transformacions de 

l’edifici i no manllevar les traces d’èpoques històriques, a ulls d’alguns, menys rellevants, 

allunyant-se així de les reconstruccions ideals del famós arquitecte francès Viollet-Le-Duc. 

En aquest sentit, les obres a Sant Ponç, mantingueren l’estil de l’arquitecte, consolidant 

els fonaments i tapant les esquerdes.  

La següent restauració de l’església de Sant Ponç es va desenvolupar en la segona etapa 

del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (1954-1981) al front de 

l’arquitecte Camil Pallàs i Arisa. La filosofia d’actuació d’en Pallàs és coneguda solament 

per les seves obres, ja que, com destaca R. Lacuesta, “els seus escrits eren escassos i no 

hi havia projectes amb memòries prèvies” (Lacuesta, 2000, 132). A través de les seves 

restauracions sabem que Pallàs seguia amb les teories de la restauració ideal d’en Puig i 

Cadafalch, estimant tornar els monuments a la imatge de l’edat mitjana i desfent les 

traces de les èpoques posteriors. Per conservar entenia “medievalitzar” o bé 

“romantitzar” el monument, i per netejar entenia eliminar arrebossats, enlluïts i pintures 

de l’interior de l’edifici, per cercar pintures medievals o bé perquè sota el seu judici 

enlletgien l’obra (Lacuesta, 2000, 133-134).  

Aquesta restauració es va donar a causa de les conseqüències de la guerra civil. Durant 

aquest període bel·licós, es va cremar l’interior de l’edifici deixant-lo en mal estat de 

conservació. En període de la postguerra, el mossèn de Corbera de Llobregat, José 

Cucurull va enviar una carta a la Diputació Provincial de Barcelona l’any 1955, requerint 
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la intervenció del Servei de Conservació de Monuments: “Con la revolución marxista 

sufrió algunos desperfectos de consideración por la quema, además de grandes 

humedades por la mala conservación del tejado y terraplén del ala derecha, 

perjudicando, en gran manera un ábside. Por todo lo qual, como Párroco encargado, le 

suplico se digne atender mi instancia y asesorado por el Servicio de Conservación de 

Monumentos, tenga a bien prosseguir las obras para honor de esta Corporación 

Provincial que con tanto celo vela por los tesoros regionales”6.  

Gràcies a la insistència del mossèn, l’església va rebre les subvencions pertinents entre el 

1955 i 1958, realitzant diferents intervencions dels quals no en coneixem plenament el 

seu abast, a causa de no posseir cap mena de documentació referent al projecte de 

restauració. Sembla ser, però que és en aquest període quan es va repicar l’interior de 

l’edifici, deixant la pedra vista, i es va construir un nou altar per a substituir l’anterior 

(Fig.12), molt afectat durant la guerra civil i del què no conservem documentació.  

 
6 Carta de José Cucurull al President de la Diputació Provincial de Barcelona, amb data 22 de març de 1955. 
Arxiu documental del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de Barcelona. 

Fig.  12. Interior de l’absis de l’església de Sant 
Ponç, 1956, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

de Barcelona. 
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La següent restauració, segons l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 

Catalunya, es va produir l’any 1990, promoguda novament per la Parròquia de Corbera 

de Llobregat. Aquesta intervenció va consistir en la col·locació d’un nou paviment, 

afectant a nivells arqueològics i obligant a realitzar les primeres excavacions. 

8.2 Intervencions arqueològiques 

L’arqueologia, com a mètode d’investigació de la cultura material de les societats 

passades, ja era present a Catalunya des de principis del s. XX i àmpliament estesa durant 

el segle. A l’església de Sant Ponç aquest mètode va arribar a finals de segle, a partir del 

1990, degut segurament a què l’edifici fou més valorat pels valors artístics de 

l’arquitectura, que no pas pel registre històric que podia romandre en el subsol o bé en 

les parets de l’església. Això no vol dir que anteriorment es realitzés alguna troballa 

arqueològica, de fet, en el transcurs de les restauracions del 1955-1958, a la zona de 

l’absis es van netejar i deixar al descobert unes tombes de fossa simple, “excavades” 

sense cap mena de metodologia ni registre més enllà d’una fotografia (Fig. 13).  

 

 

Fig.  13. Excavació de tombes a l’absis de Sant Ponç, 1955, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
de Barcelona. 
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Les intervencions arqueològiques vingueren tard, acompanyades en cada cas de les obres 

de restauració. La primera intervenció amb metodologia arqueològica va ser l'any 1990, 

motivada per l’aixecament i substitució del paviment de l’església. L’excavació va ser 

dirigida per la Marina Miquel i Vives, en Josep Mª Vila i Carabasa, i la Maria Clua i 

Mercadal.  Com a resultat, van poder identificar un paviment de terra trepitjada, datada 

del segle XVI que segellava les obertures d'un total d'onze sitges i un forn de fosa de 

campana (Miquel i Vives et alii, 1994, 15-29).  

La següent intervenció es va realitzar l’any 2010, sota la direcció de l’arqueòleg Oriol 

Anchon (Arqueociencia SCSL). Aquesta va consistir en  l’obertura de sis cales de sondeig 

a l’exterior motivades per l’estudi geològic del monument i que, a més a més, van 

permetre documentar l’existència d’una necròpolis vinculada a l’església. També van ser 

excavades l'absidiola sud i les trinxeres de fonamentació dels murs de l'església, sense 

obtenir-hi noves dades sobre la cronologia de la fundació del temple (Anchon, 2010, 33). 

El 2011 es van realitzar dues noves cales amb els mateixos objectius, aquest cop a 

l'interior de l'església. En aquest cas, l'excavació no va aportar noves dades a les ja 

conegudes sobre l'evolució històrica de l'església. 

Finalment, l'octubre del 2012, essent promotor el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, es 

van dur a terme les obres de millora i restauració de l'església, juntament amb un seguit 

de cales a tocar dels murs exteriors de l'església per tal de resoldre el problema 

d'evacuació d'aigües i la construcció d'una rampa d'accés. Els resultats van ser negatius. 

Gràcies a la recerca arqueològica, s’han pogut establir 2 grans fases constructives amb 

relació a l’evolució arquitectònica de l’església de Sant Ponç de Corbera. La primera fase, 

del s. XI al XVI, correspondria a la construcció de l’església durant el s. XI, que 

suposadament es va realitzar en una fase,  la creació de les sitges i el forn de fosa de 

campana (Miquel i Vives et alii, 1994, 31-32). En algun moment d’aquesta fase, segons 

Oriol Anchon (2010) va funcionar la necròpolis situada a l’exterior del temple.  

L’amortització de les sitges al s. XVI marquen el final d’aquesta primera fase. 

La segona fase, del s. XVI al XX, correspondria al moment en què l’església va perdre la 

comunitat eclesiàstica i va passar a dependre de la Parròquia de Santa Maria de Corbera. 



 

33 
 

A nivell arqueològic es detecta el procés de restauració del rebliment de les estructures 

de la part baixa de la nau, així com l’aixecament del nivell de circulació (Miquel i Vives et 

alii, 1994, 33-34).  

 

9. LA CASA DE SANT PONÇ  

Aquesta edificació és, sens dubte, la gran oblidada del despoblat de Sant Ponç. Sobre la 

relació que manté amb l’església, com a hipotètic edifici del cenobi, M. Pagès (1992) ho 

vincula al fet que hi ha una porta tapiada de l’església que hauria connectat amb la casa 

prioral. En canvi, J. Fort i Gaudí (1992), va més enllà i aconsegueix relacionar ambdues 

construccions a través dels contractes d’arrendament de la família Cases sobre 

l’anomenada Casa del Priorat. El coneixement d’aquesta propietat és nul en comparació 

als estudis que s’han realitzat de l’església. 

 

Fig. 14. Vista aèria de l’església i la Casa de Sant Ponç, 2018, Fermín Fernández. 
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La Casa de Sant Ponç es troba adossada a l’església romànica, i a escala constructiva té 

elements que presenten certa continuïtat amb el temple (Fig. 14). L’edifici en sí, consta 

d’una nau principal amb forma de “L” adossada a la part meridional del transsepte de 

l’església romànica. La nau principal correspon a la part d’habitatge, i es compon a simple 

vista per dos cossos. El primer cos, possiblement la part més antiga de tota la casa, és el 

que continua en paral·lel amb l’ala meridional del temple. En aquesta part, és on es troba 

la porta que connectava amb un dels creuers de l’església (Fig. 15). El segon cos es disposa 

en perpendicular a l’església. A l’extrem nord del cos principal s’adossen un seguit 

d’edificis, de factura més pobre, destinats a les tasques productives de la masia.  

 

El conjunt d’edificis es disposen creant un perímetre rectangular tancat per una porta 

porxada. Al centre de la masia hi ha un pati interior, la façana està revestida amb calç i la 

coberta és de teula àrab.  

Fig. 15. Porta tapiada des de l’interior de la Casa de Sant 
Ponç, 2021. 
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L’edifici principal té una planta de pis, planta primera, planta segona i una planta 

soterrània. En la planta de pis hi ha un rebedor, una cuina amb llar de foc i una habitació 

amb un forn. En la planta primera s’hi disposa un menjador, 3 habitacions i un lavabo. La 

planta segona hi ha 2 habitacions i unes golfes. El pis soterrani encabeix un celler 

subjectat amb arcs de mig punt, un rebost i una tina. Pel que fa a la zona productiva, està 

composta per un estable, la cort, 2 magatzems, 2 dipòsits, un pou i un porxo on s’allotja 

el trull i una base de premsa de vi. 

L’edifici va estar habitat fins al 1980, quan morí l’últim propietari, Agustí Cases i Torelló. 

Els 40 anys sense inquilins han passat factura i l’estat de conservació és dolent, s’observen 

danys estructurals i l’embigat de totes les plantes presenta afectació per corcs.  

 

9.1 La casa i l’església de Sant Ponç 

Així com s’ha reiterat al llarg d’aquest treball, la Casa de Sant Ponç és una llacuna en la 

història del priorat. Fet que intentarem resoldre aportant noves dades sobre quina relació 

té el dit edifici amb l’església romànica.  

Fig. 16. Casa de Sant Ponç vista des de l’interior del pati. S’observa la façana i porta principal, la cort i el pou, 
2019, fotografia d’Aitor Arco. 
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De l’etapa medieval del priorat (vegeu apartat 5), no hi ha cap notícia amb relació a 

l’edifici prioral. La primera referència a la bibliografia consultada és d’en Jordi Fort (1992), 

sobre els contractes d’arrendament del s. XVII, no obstant això, amb les dades 

recuperades de l’APC i de l’ACA, s’ha pogut completar i enriquir la tasca iniciada pel 

mossèn. 

Sabem amb exactitud que l’any 1583 foren abolides les fonts baptismals de l’església de 

Sant Ponç i es va convertir en sufragània de Corbera7. 

 

A partir d’aquest moment, el priorat va perdre la comunitat de monjos que ostentava i, 

en conseqüència, l’edifici on residien va quedar deshabitat temporalment. No es pot 

concretar quant de temps la Casa del Priorat va estar sense inquilins, si més no, va ser un 

període curt, ja que gràcies al procés judicial per l’heretat de les possessions d’en Simó 

Ascà8, mort l’any 1593 sense descendència, sabem que aquest va viure en la Casa Prioral 

fins a la seva defunció. Per tant, en algun moment entre el 1583 i el 1593, la casa va ser 

arrendada per un pagès del priorat de Sant Ponç. 

Els següents arrendaments dels quals posseïm notícies són: d’en Miquel Gili (1627), d’en 

Miquel Cases (1633) i el d’en Francesc Cases (1638) (Fort, 1992, 55-59). Tots ells pagesos 

del Priorat de Sant Ponç. Els darrers arrendaments van ser fets pels Cases, originaris de 

la masia de Can Cases9, i posteriorment dita com Can Cases de la muntanya o Can Cases 

 
7 Es tracta d’una anotació posterior amb data desconeguda, dins del Lligall núm. 3 (1590-1610) de l’Arxiu 
Parroquial de Santa Maria de Corbera. 
8 Autos de denuncia de los bienes vacantes de Simò Asca, trabajador de nacionalidad francesa, fallecido en 
la casa prioral de Sant Ponç, 1593, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.  
9 Masia de Cervelló, dins de l’antic terme de Sant Ponç, situada a 1 km de l’església. 

Fig.  17. Data en què l’església de Sant Ponç es converteix en sufragània de Corbera, data desconeguda, APC. 
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de dalt. Aquesta distinció fou feta per a diferenciar-se de l’altra branca de la família 

establerta a la Casa del Priorat.10 

La denominació de la casa va anar canviant al llarg del temps, aquest fet es detecta en els 

llibres sacramentals de la Parròquia de Sant Maria de Corbera. En els batejos consultats 

de la família Cases des del 1590 fins al 1910, s’observen dues maneres d’anomenar 

l’actual Casa de Sant Ponç: entre el 1638 fins al 1872, l’anomenen Can Cases de l’església, 

en canvi a partir del 1901 i fins al 1910 (últims nounats de la casa), la trobem amb la 

denominació actual, Casa de Sant Ponç. 

Els Cases visqueren a la Casa de Sant Ponç amb arrendament des del 1633 fins al 1667 i 

amb establiment emfitèutic a partir del 1667. D’aquest establiment se’n conserva una 

còpia de 171311, i és molt interessant des del punt de vista històric, ja que ens explica 

l’estret vincle que va mantenir dita heretat amb el priorat. En primer lloc, defineix l’edifici 

com “...tota aquella casa al costat de las parets, de la Iglesia de St. Pons, dita la Casa del 

Priorat de St. Pons construïda y edificada, y tota aquella pessa de terra campa dita lo 

camp de St. Pons, en la qual dita Igla. u dita casa se troban construidas...”. Prova 

irrefutable de que l’actual masia s’assenta o es construeix a partir d’un edifici anterior, la 

Casa del Priorat.  

La segona qüestió de gran importància és la continuïtat de l’activitat del priorat. Si fem 

memòria, el 1583 va perdre la petita comunitat de monjos, per bé, el priorat va seguir 

funcionant, administrat però, des de monestirs més importants. Aquests monestirs 

seguien cobrant rendes i, els priors, tot i que absents, havien de personar-se a Sant Ponç 

o bé enviar a un representant per a fer el cobrament, tal com ens explica en el mateix 

document: “...dit Prior seneté de dita casa una cambra y botiga per a posar los grans qe 

rep en dit Priorat, ò per allo que voldrà, ab facultat que dit Prior puga deixar ditas cambras 

y botiga al Arrendador dels Delmes de dit Priorat sens que dit Franch Cases estiga obligat 

 
10 Dades extretes a través dels batejos dels Cases, del Llibre II (1590-1617) al Llibre XI (1896-1920), consultat 
als llibres sagramentals de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Corbera.  
11 Es tracta d’una còpia de l’establiment fet pel notari Bernat Güell, el 16 de juliol de 1667. Dita còpia va ser 
realitzada per Fr. Joan Anton Climent, monjo de St. Pere de Roda i en poder de Fr. Isidro Abaro, Prior del 
Col·legi de Joves Estudiants de la Congregació Benedictina Claustral Tarraconenese. Document amb títol 
Francesch Cases de baix per la casa ÿ heretat dita de St. Pons, any 1713, foli 44 de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó.  
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en donar cosa a dit Arrendador, ni tiga obligació de guardar los grans, estiga emperò 

obligat dit Cases en tenir dites cambra y botiga portes ab sos pañs y claus, perquè las 

coses estigan ben recondides y guardades”. 

Tot i que la casa va a passar a ser de la família pagesa, segons s’estipula en el contracte, 

Francesch Cases (cap de la família), havia de disposar una cambra i botiga per a l’ús del 

prior, de l’arrendador o de qualsevol persona autoritzada pel prior: “ dit Prior per si y los 

seus en dit Priorat y successor ó per altre persona en nom seu aniran à  dit Priorat de St. 

Pons, per visitas o per altre qualsevol causa, dit Franch Cases estiga obligat en donar 

entrada y habitació de dita Casa, y foch a dit Prior, o a altre perso, y valge en son nom, y 

demes personas...”. I és així que la casa mantindria, de certa manera, el vincle amb el seu 

passat eclesiàstic, ja que havia d’incloure dues sales independents de la casa, pels afers 

del priorat.  

A partir de l’establiment de la família, possiblement es van realitzar reformes a l’edifici, 

per adaptar-lo a la nova condició de masia i per complir els requeriments del prior. L’estat 

de l’edifici prioral no deuria ser gaire bo, ja que una de les obligacions d’en Francesc Cases 

era realitzar obres a la casa: “y que dins quatre añs degues emplear dit Franch Cases, en 

obras utils y necesarias de dita casa...” .  

La Casa de Sant Ponç va ser transformada en masia en els segles posteriors, i durant algun 

període va funcionar com a allotjament puntual del personal eclesiàstic, possiblement 

fins a les desamortitzacions del s. XIX. La relació de la casa amb l’església no acaba aquí, 

com s’ha comentat amb anterioritat, els veïns de Sant Ponç van ser els que cuidaren del 

temple, com fora el cas de Miquel Romagosa pagès de Can Dispanya (Torras, 1879, 246).  

La família Cases no va ser una excepció i, sabem que ells custodiaven les claus de 

l’església, gràcies a una disputa entre el rector de Corbera i els veïns de Sant Ponç, 

recollida en una acta de visita de l’any 173112. El vicari de la parròquia de Corbera es va 

proposar visitar l’església i comprovar-ne l’estat, però es va trobar amb les portes del 

 
12 Acta redactada per Antoni Vaciana, prver. i vicari de la parròquia de Sant Ponç de Corbera, i de l’església 
de Sant Ponç. Document amb data del 2 de juny de l’any 1731, en el Llibre Manuals, 1693-1749, folis 165-
166, de l’Arxiu de la Parròquia de Santa Maria de Corbera.  
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temple tancades i amb els veïns, que de mala gana, no trobaven les claus. Veient la 

negativa dels habitants de Sant Ponç, el vicari va manar trencar la porta per prosseguir 

amb la visita. Sembla que un cop començaren a colpejar la porta, aparegueren les claus, 

que solien ser custodiades per la família Cases: “...las claus de dita Igla. que sempre 

acostumaven tenir en una casa contigua a dita Igla. de St. Pons dita de Miquel Cases de 

la Igla...”. 

9.2 Situació jurídica 

A escala jurídica la Casa de Sant Ponç es troba dins de l’àrea d’influència de l’església de 

Sant Ponç de Corbera. Segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, del Departament 

de Cultura, “Can Cases és un edifici rural construït damunt de les restes de l’antic cenobi 

de l’església romànica de Sant Ponç”. S’identifica la masia adossada a la façana de migjorn 

de l’església com l’edifici que hauria ostentat, amb les transformacions posteriors, les 

dependències monacals del priorat. Sobre les notícies històriques destaca que no existeix 

cap documentació que doni peu a aquesta hipòtesi, tot i que la disposició arquitectònica 

predisposa a concebre la casa com a el dit lloc.  

L’església és catalogada com a jaciment arqueològic amb núm. 3.444, del tipus edifici 

religiós església, centre d’explotació agrícola de camp de sitges, i lloc d’enterrament. La 

Casa de Sant Ponç, es troba dins de l’àrea d’influència del jaciment, a més el perímetre 

de l’església i l’edifici ha estat delimitat com un espai de protecció arqueològica13, 

concebent l’església i Can Cases una unitat.  

A nivell urbanístic, forma part d’una finca de sòl rústic, d’ús agrari, segons el Pla 

d’ordenació Urbanística Municipal de Cervelló. Pel que fa al Catàleg del Patrimoni 

Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, aprovat l’any 2016, recull una sèrie d’elements 

classificats en; tipus arquitectònic, tipus arqueològic-paleontològic, tipologia natural, 

tipologia ambiental-paisatgístic i tipus sociocultural-etnològic. En el cas que ens ocupa, 

dins de tipologia arquitectònica s’inclouen 63 edificis. La Casa de Sant Ponç no hi consta, 

en canvi, com no podia ser d’altra manera, l’església de Sant Ponç de Corbera en forma 

part, amb el número 6.  En la descripció de l’església hi figura l’edifici com a priorat, del 

 
13 Consultat al Geoportal del Patrimoni Cultural de Catalunya: http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html  

http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html
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que només es conserva l’església romànica. S’aconsella la incorporació al catàleg per ser 

un edifici representatiu de l’arquitectura romànica i per la seva condició de BCIN. 

L’interessant és que en l’apartat 4 “Àmbits de protecció i objecte”, s’aconsella com a 

elements modificables i elements de modificació o demolició obligada" les edificacions 

adjacents al monestir, és a dir: la Casa de Sant Ponç.  

Més interessant ha estat trobar en el mateix catàleg la masia de “Can Casas de Sant 

Ponç,” amb número 4, construcció situada a 1 km de l’església. Aquesta masia era també 

anomenada Can Cases de la muntanya. En l’apartat 2, en “Raons que aconsellen la seva 

incorporació al catàleg” es destaca que dita masia rural, va ser construïda damunt de les 

restes de l’antic cenobi de l’església romànica de Sant Ponç. És evident que es tracta d’un 

error, i que s’ha produït una confusió entorn a la Casa de Sant Ponç i Can Cases, ja que 

amb la informació que disposem actualment, sabem que el cenobi hauria habitat la 

construcció continua a l’església.  

 

10. CONCLUSIONS 

Sant Ponç de Corbera és un cas paradigmàtic de la patrimonialització d’una església 

romànica. Diferents intel·lectuals i col·lectius sensibles als corrents romàntics europeus, 

fixaren la mirada sobre Sant Ponç durant el s. XIX, tots ells atrets per la construcció de la 

narrativa històrica entorn dels monuments d’estil romànic. 

A principis del s. XX, fruit de la descoberta i valorització d’aquest monument històric, 

començaren els primers estudis de caràcter científic, com l’Arquitectura Romànica a 

Catalunya (1911) d’en Puig i Cadafalch, publicació centrada en els atributs artístics de 

l’edifici i escrita des del prisma del nacionalisme polític (Barral, 2003, 35). En el mateix 

període, l’església es va convertir en l’objectiu de fotògrafs i aficionats, que 

documentaren gràficament el temple convertint-lo en un suport científic, artístic o bé 

simbòlic, però en cada cas centrant el focus a l’església de Sant Ponç.  

En el transcurs del s. XX, l’Estat va començar a institucionalitzar la protecció del patrimoni 

mitjançant lleis i òrgans competents per a la seva cura, catalogació, conservació i estudi. 



 

41 
 

Tanmateix, l’església va ser catalogada, inclosa en els inventaris de l’Estat, de Catalunya, 

i finalment del municipi; i en conseqüència restaurada (1933, 1955-58, 1990, 2010) i 

excavada (1990, 2010, 2012). A grans trets, aquest seria el recorregut de l’església per a 

convertir-se i consolidar-se com a patrimoni, o dit d’una altra manera, el procés de 

patrimonialització d’aquest monument eclesiàstic. 

Si remetem a la història de Sant Ponç, coneixem que va formar part d’un priorat benedictí 

que tenia adscrit en el seu territori una petita població, segons el fogatjament del 1365-

70 disposava de 7 focs (Pagès, 1992, 374), mentre al s. XVIII segons les informacions de 

Francisco de Zamora la població era composta per 5 masos i 11 famílies (Codina et alii, 

1992, 265). D’aquesta realitat històrica (tan antiga com l’església), se’n conserven alguns 

vestigis; masies i cases de pagès (Can Cases de la Muntanya, Can Dispanya, la Casa de 

Sant Ponç... ), elements del paisatge (terrasses, feixes i forns de calç...) i l’antiga Casa del 

Priorat (actual Casa de Sant Ponç).  

Sobre la Casa de Sant Ponç, ara podem confirmar amb seguretat que és la continuïtat de 

l’edifici que hauria ostentat el cenobi del priorat entre el s. XI i el s. XVI. El 1583 el priorat 

va extingir la comunitat eclesiàstica, no obstant això, tenim notícies de què fou arrendada 

pels pagesos del priorat, com a mínim des del 1593, fins que el 1667 es va establir la 

família Cases. Durant aquest període i fins a l’abandonament de l’habitatge el 1980, la 

casa va ser objecte de remodelacions, adaptant-la a les necessitats productives i familiars 

dels inquilins.  

Gràcies al veïnat de Sant Ponç, l’església es va poder conservar un cop marxaren els 

monjos del priorat. Els habitants de Sant Ponç custodiaven les claus, però també 

dugueren a terme tasques de manteniment a l’edifici, ja que les disputes seculars entre 

la Parròquia de Santa Maria de Corbera i el monestir administrador, feren evident una 

deixadesa per ambdues parts. D’aquesta manera, els veïns de Sant Ponç actuaren com 

els autèntics “conservadors” de l’edifici. És curiós com la història i el mateix procés de 

patrimonialització ha esborrat el record d’aquest patrimoni humà, com també de les 

construccions que formaven part del poble.  
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En l’actualitat el monument ha transcendit com un edifici solitari, sobre el que s’hi han 

adossat construccions, per mal del temple romànic, com hem pogut contrastar amb les 

mirades fotogràfiques, realitzades estrictament al temple, intentant amagar la Casa de 

Sant Ponç, inclús en el cas més extrem, realitzant retocs per esborrar-ne qualsevol traça 

(vegeu Fig. 7). La fotografia no és un cas aïllat, des de l’àrea del coneixement també s’ha 

realitzat una mirada interessada només en l’església, sobretot en la vessant artística. Com 

a resultat, el dia d’avui no tenim cap estudi de conjunt, tret de la publicació d’en Jordi 

Fort i Gaudí (1992), qui amb una simple consulta a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de 

Corbera, va poder establir la relació entre la Casa de Sant Ponç i l’antiga Casa del Priorat, 

història que, de la mateixa manera, hem pogut contrastar i enriquir en aquest treball.  

En el camp de les intervencions, tant les restauracions com les excavacions, seguint la 

mateixa tendència abans comentada, han intervingut solament en el parcel·lat de 

l’església. Aquest fet és un reflex de les lleis patrimonials i de la catalogació, tant a nivell 

autonòmic com municipal. El règim jurídic que protegeix Sant Ponç, és la Llei de Patrimoni 

Cultura Català del 1993, que a través de catàleg estableix la figura de màxima protecció 

patrimonial (BCIN) sobre l’església, impedint qualsevol intervenció en l’edifici sense 

l’autorització i directrius del Departament de Cultura. 

La Casa de Sant Ponç no entra dins del perímetre de màxima protecció. La situació jurídica 

d’aquesta construcció és que roman en l’àrea d’influència del BCIN i es troba dins del 

polígon d’un jaciment arqueològic. A nivell municipal no es preveu en el Catàleg de 

Patrimoni integrat en el POUM, i de forma alarmant, en la fitxa de l’església es recomana 

“destruir” les edificacions annexes en cas que comprometin l’estructura de l’edifici 

romànic. Dit d’una altra manera, es proposa un autèntic atemptat contra el patrimoni, 

sabent què; és una masia històrica i és la continuïtat de la Casa del Priorat, ambdues parts 

indispensables per conèixer i entendre l’antic Priorat de Sant Ponç de Corbera.  

10.1 Qüestions i conseqüències de la patrimonialització de Sant Ponç 

En definitiva, de l’estudi d’aquest procés de posar en valor l’església de Sant Ponç de 

Corbera, en sorgeixen qüestions com: què és el patrimoni, com el concebem i com posem 

aquesta definició a la pràctica.  
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Segons Mª Àngels Querol el patrimoni “és el conjunt de béns mobles, immobles i 

immaterials que hem heretat del passat i hem decidit que mereixen la pena protegir com 

a part de la nostra identitat social i històrica”(Querol, 11, 2010). Cenyint-nos a aquesta 

definició alhora es generen més preguntes:  

1. Quina herència del passat? 

2. Què mereix ser patrimoni? 

3. A quina identitat social i històrica interpel·la? 

En el cas de Sant Ponç, com hem pogut veure al llarg de les pàgines, la primera qüestió 

sobre quina herència del passat és patrimoni, queda sobradament resposta: el passat 

medieval, en concret de l’etapa del romànic.  

Pel que fa a la segona qüestió, no tot mereix ser patrimoni; tot i que el priorat en sí també 

és medieval, es decideix seccionar el conjunt i salvaguardar l’església. Sota la percepció 

general, les masies i cases de pagès, ídem els elements del paisatge, no són construccions 

de gran valor estètic. A més convé recordar que les dites construccions són totes elles de 

caire popular, a diferència dels castells, fortificacions i esglésies monumentals, que tenen 

un pedigrí de primer ordre. Per tant, a què mereix ser conservat, s’hi afegiria un factor 

social clar: el patrimoni dels privilegiats.  

Finalment, la darrera qüestió sobre a quina identitat social i històrica interpel·la, el cas de 

Sant Ponç torna a ser representatiu dels ideals gestats en el moviment intel·lectual de la 

renaixença, promoguts per l’elit burgesa de finals del s. XIX i principis del s. XX.  

Així, la patrimonialització de l’església de Sant Ponç de Corbera ha comportat un seguit 

de conseqüències. Començant per l’efecte positiu, la revalorització de l’església ha 

permès conservar l’edifici pel gaudi de les generacions futures. En canvi, com a part 

negativa, la forma de patrimonialitzar Sant Ponç ha suposat el següent: 

1. La vulnerabilitat de la Casa de Sant Ponç a nivell legislatiu. 

2. Pèrdua d’una part de la història del priorat de Sant Ponç. 

3. La “designificació” de Sant Ponç de Corbera, de Priorat a església. 
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Aquestes conseqüències són el preu que ha hagut de pagar Sant Ponç per a conservar 

una part, l’església. D’acord amb les valoracions de H. Capel, “en el patrimoni sempre hi 

ha una tensió entre el que ha de ser recordat i el que ha de ser oblidat”(Capel, 2014, 142).  

Patrimonialitzar implica seleccionar, i per tant, discriminar que és patrimoni de què no. 

En aquest procés hi ha guanyadors (l’església) i perdedors (la casa i el priorat). Tanmateix, 

els béns desestimats, no són menys valuosos a nivell històric, artístic i cultural, ja que en 

conjunt permeten entendre en definitiva la història de l’indret.  

En aquest sentit, la patrimonialització és el procés de selecció d’un bé moble, immoble o 

immaterial, sotmès al judici de valor de la societat. És un acte discriminatori, 

eminentment subjectiu, que respon a la forma d’entendre i concebre el patrimoni d’un 

col·lectiu social concret.  

Amb la situació actual del despoblat, Sant Ponç està sentenciat a patir l’implacable 

transcurs del temps. Les masies que no estan catalogades, ni tenen cap protecció 

urbanística seran víctimes de les reformes sense criteri històric dels particulars, o en els 

pitjors dels casos, abandonades. Altres elements vertebradors del paisatge com les feixes, 

terrasses, safareigs, forns de calç, tots ells sense cap consideració especial, quedaran 

immersos en l’oblit i esborrats de la història de Sant Ponç. 

10.2 Situació dels priorats a Catalunya 

En el marc de la patrimonialització, el priorat de Sant Ponç no és un cas aïllat. Els priorats 

entesos com a petits monestirs, amb una comunitat reduïda de monjos, han estat 

sotmesos històricament a diferents processos de secularització. En origen foren fundats 

com a nuclis independents, però al llarg de l’edat mitjana i moderna es van convertir en 

dependents de monestirs o parròquies més importants. És a dir, al llarg de la història ja 

han estat indrets fràgils, molt susceptibles als diferents processos històrics. Molts 

d’aquests priorats van extingir definitivament la seva servitud amb les desamortitzacions 

del s. XIX.  

Els priorats es caracteritzen per ser de menor presència arquitectònica que els monestirs. 

És així que, durant l’onada de valorització de monestirs i esglésies desamortitzades, els 
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priorats van passar més desapercebuts, tret de casos en què l’estètica de l’església 

responia al concepte de monument singular, com és el cas del temple romànic de Sant 

Ponç de Corbera.   

Val a dir que, de la mateixa manera que a Sant Ponç, els priorats que es patrimonialitzen, 

se segmenten i es valoren tan sols per les esglésies. Aquest seria el cas de Sant Climent 

de Torogó (Tremp, Pallars Jussà), priorat benedictí fundat el s. X (Adell et alii, 1998), del 

que només tenim notícies històriques sobre l’església, tot i saber que va generar un petit 

nucli de població, actualment abandonat. El mateix cas el trobem amb Santa Llúcia de 

Mur (Castell de Mur, Pallars Jussà), del petit nucli de població juntament amb la casa 

prioral no tenim notícies. Actualment l’església depèn de la parròquia de la Guàrdia. En 

ambdós casos l’església ha perdurat perquè depenen d’una altra parròquia, i de certa 

manera han mantingut l’ús.  

En canvi, Sant Jaume de Sant Cristòfol (Baronia de Rialb, Noguera), antic priorat depenent 

del cenobi benedictí de Santa Cecília d’Elins (Alt Urgell), l’església i el despoblat de Sant 

Cristòfol estan en ruïnes (Fig. 18). El temple es tracta d’una construcció romànica, no 

obstant això, no ha estat objecte de conservació, però sí d’estudi.  

 

Fig. 18. Ortofotografia de Sant Jaume de Sant Jaume de Sant Cristòfol, 2021, de 
l’ICGC. 
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Dels priorats que s’han conservat en destaca el de Santa Maria del Priorat (Castellfollit de 

Riubregós, Anoia). El conjunt està format per l’església romànica (amb modificacions 

gòtiques) i construccions heterogènies distribuïdes al costat nord i sud de l’església (Fig. 

19). Aquest indret va ser objecte d’intervencions arqueològiques i de restauracions el 

1981-87, precedides per la intervenció dels Amics de l’Art Vell 1931-33 (Junyent et alii, 

1998). En l’actualitat l’edifici prioral s’ha adaptat com a casa de colònies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre cas de conservació més o menys exitosa, és la de l’església i el claustre del priorat 

de Santa Maria de Cervià (Cervià de Ter, Gironès). L’església i claustre són romànics, tot i 

que presenten reformes posteriors. Ambdós han estat restaurats pel Servei de Patrimoni 

Arquitectònic de la Generalitat, i actualment les construccions priorals s’usen com a casa 

de la cultura del municipi (Sanz, 1998). 

En aquests exemples hi trobem reflectides moltes de les qüestions que hem anat veient 

amb l’església de Sant Ponç. Es patrimonialitza en funció de la monumentalitat de 

l’església. En el cas de l’edifici prioral, es redueixen les possibilitats i queden absolutament 

subjectes a la presència i/o absència del claustre, element icònic de l’arquitectura 

medieval.  

Fig. 19. Ortofotografia de l’edifici i església de Santa Maria del Priorat, 2021,de l’ICGC. 
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L’altre factor decisiu és la localització dels priorats, generalment construïts apartats de 

les poblacions més importants, inclús sovint amb mala accessibilitat, per tant sensibles al 

procés d’abandonament del món rural cap a la ciutat del s. XX. Finalment, l’altre factor és 

la titularitat dels edificis; Santa Maria de Cervià de Ter va ser adquirir per l’Ajuntament 

de Cervià i convertit en un edifici d’ús municipal, en canvi, l’església de Sant Ponç de 

Corbera és del Bisbat de Sant Feliu i la Casa de Sant Ponç és part d’una finca privada.  

10.3 Sant Ponç avui i demà, construir el patrimoni del futur 

Sant Ponç actualment és un indret apartat, conegut per l’església romànica. La seva 

situació en l’espai natural de les muntanyes de l’Ordal, l’ha convertit en el destí 

d’esportistes, però també dels veïns i veïnes de les poblacions properes, els quals es 

passegen per dit indret. Les activitats que es realitzen a les muntanyes de l’Ordal, i en 

extensió a Sant Ponç són: l’excursionisme, el ciclisme i esports relacionats amb el 

ciclomotor.  

L’esdeveniment més multitudinari i destacat en el despoblat és l’Aplec de Sant Ponç, 

celebrat el segon diumenge de maig. L’aplec acull sobretot a visitants de les poblacions 

veïnes (Corbera, Cervelló i Vallirana). Durant aquesta diada, se celebra una missa a 

l’església i es duen a terme diferents activitats com; les sardanes, un concurs de dibuix i 

puntualment alguna visita guiada dins del temple, també es col·loquen petites parades 

de diferent índole. Els visitants dinen de pícnic espargits pel despoblat. 

La resta de l’any, l’església roman tancada, tret del primer diumenge de cada mes que 

obre portes d’11 a 13 h. De forma puntual, s’organitzen visites guiades per part de 

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. 

El present de Sant Ponç ha quedat marcat per la idealització d’un sol edifici, l’església, en 

detriment dels elements que un dia formaren el priorat. Certament l’església ha estat 

conservada amb èxit, però el seu gaudi queda absolutament restringit a 1 dia al mes, 

sense cap estratègia en l’horitzó per ampliar i completar el seu coneixement. Per tant, 

quin és el futur de l’indret de Sant Ponç? Doncs bé, amb la perspectiva actual, l’església 

perdurarà, però perdrà el seu context, i s’erigirà com un edifici “mort”.  
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Per combatre aquesta realitat, heretada del pensament de principis del s. XX, convindria 

en un futur crear una estratègia, liderada per les institucions públiques, per activar la 

memòria del lloc. Sant Ponç ha de prevaldre com el conjunt que és integrat per: l’església, 

l’edifici prioral però també per la dimensió de territori i de paisatge (Fig. 20).  

 

Per activar la memòria de Sant Ponç, primerament s’ha de canviar la manera de pensar 

el patrimoni, trencar amb la tendència de patrimonialitzar la monumentalitat i obrir el 

camí a un patrimoni més humà. S’ha d’acceptar que Sant Ponç és un priorat, és a dir, un 

conjunt de construccions dins d’un territori, vertebrades per l’església i l’edifici prioral, 

on hi visqueren diferents generacions de persones, totes elles sotmeses a l’esdevenir de 

la història.  

Un cop integrada aquesta visió de conjunt, Sant Ponç de Corbera s’ha d’estudiar, protegir, 

conservar i retornar-lo a la societat. El coneixement de l’indret s’ha de preservar 

mitjançant l’estudi del passat més recent de Sant Ponç, dins del marc del canvi productiu 

Fig. 20. Ortofotografia de Sant Ponç, amb l’església i Casa de Sant Ponç i les masies de Can Dispanya, 
2021, de l’ICGC. 
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i de la industrialització del Baix Llobregat. El procés de transformació del paisatge de les 

muntanyes de l’Ordal i finalment la morfogènesi del priorat a l’edat mitjana. 

Per protegir i conservar el priorat, convindria revisar el catàleg municipal de Cervelló, que 

afecta directament a la Casa de Sant Ponç. Incloure la masia juntament amb l’església 

dins del BCIN, entenent que és un conjunt indivisible. I finalment, seria realment 

interessant que l’Ajuntament de Cervelló i/o el de Corbera de Llobregat adoptessin una 

postura més activa per a la gestió i difusió d’aquest indret tan icònic i estimat per les dues 

poblacions.  

 

 

 

 

 

Fig.  21. Vista aèria de l’església i Casa de Sant Ponç, 2018, Fermín Fernández. 
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11. FONTS CONSULTADES 

11.1 Fonts documentals manuscrites 

Autos de denuncia de los bienes vacantes de Simò Asca, trabajador de nacionalidad 

francesa, fallecido en la casa prioral de Sant Ponç, 1592, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

Data d’unió de l’església de  Sant Ponç a la Parròquia de Santa Maria de Corbera. Anotació 

amb data desconeguda, dins del Lligall núm. 3 (1580-1610) de l’Arxiu Parroquial de Santa 

Maria de Corbera. 

Francesch Cases de baix per la casa ÿ heretat dita de St. Pons, any 1713, foli 44 de l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó. 

Acta de visita a l’església de Sant Ponç, amb data del 2 de juny de l’any 1731, en el Llibre 

Manuals, 1693-1749, folis 165-166, de l’Arxiu de la Parròquia de Santa Maria de Corbera 

Batejos del Cases a Llibres Sacramentals de Santa Maria de Corbera entre els anys 1590 i 

1920: Llibre II (1590-1617), Llibre III (1649-1708), Llibre IV (1693-1745), Llibre V (1745-

1777), Llibre VI (1779-1810), Llibre VII (1779-1810), Llibre VIII (1846-1858), Llibre X (1874-

1896) i Llibre XI (1896-1920) de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Corbera. 

Respuestas al interrogatorio de Dn. Francisco de Zamora sobre el lugar de Santo Poncio, 

1789, foli 466, transcrit a: Codina, J. et alii. (1992). El Baix Llobregat el 1789. Respostes al 

qüestionari de Francisco Zamora, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, p. 

265-267. 

Carta de José Cucurull al President de la Diputació Provincial de Barcelona, amb data de 

22 de març de 1955, Arxiu documental del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de 

Barcelona.  

11.2 Fonts documentals impreses 

Aulèstia y Pijoan, A. (1878). Excursió á Cervelló, Sant Pons y’l Pont del Lledoner: Descripció 

topogràfica-pintoresca. L’Excursionista: bolletí mensual de l’Associació Catalanista 

d’Excursions Científiques, Barcelona, p. 229-254. 



 

51 
 

IEC. (1936). Restauracions dels Amics de l’Art Vell. Anuari MCMXXVII-XXXI. Institut 

d’Estudis Catalans, Barcelona, p. 207-208. 

Torras, C.A. (1878). Excursió á Cervelló i Sant Ponç. Butlletí del Centre Excursionista de 
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Centre Excursionista de Catalunya, Vol. I, Barcelona, p. 54-66.  
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