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RUTES DE LA MARXA

RUTA DE LES 21
ERMITES ROMÀNIQUES
SANTA MARIA DE PERIQUES
SANTA MARIA DE MERLÈS— Berguedà

Història
Església de difícil identificació.
Amb l’actual nom no surt esmentada en la documentació
medieval, ni tan sols en la relació de capelles depenents de la
parròquia de Sant Martí de Puig
-reig del segle XVIII.
És dedicada a la Mare de Déu
del Carme, i pren el nom de
Periques de la casa veïna que
porta aquest nom des del segle
XVIII.
Pels estudis fets es creu que es
pot identificar aquesta església
amb la de Sant Julià, documentada des del segle XI. Aquesta
església es coneix a partir del
segle XIV i fins el XVII com a
Sant Julià de la Garriga, i amb
aquest nom si que apareix en la
relació de capelles rurals i sufragànies de Sant Matí de Puigreig, a l’any 1726
La primera noticia de l’església de Sant Julià, és del 1026, i l’última del segle XVIII, després es creu que fou abandonada i al
començament del segle XX fou acondicionada i advocada a la Mare de Déu del Carme de Periques.
Aquesta església és situada molt a prop de la Masia Periques, un edifici de finals del XIII o principis del XIV, que fou una gran
fortalesa de l’orde militar dels templers, els quals adquiriren el Castell i el de Puig-reig per donació testamentària del trobador
Guillem de Berguedà.

L’edifici
Edifici molt transformat, però d’estrucutra bàsicament romànica. S’hi poden apreciar vestigis d’una església de tres naus. Perquè al mur del migjorn i al de tramuntana hi ha l’arrencada de dos arcs de mig punt que devien donar pas a les naus laterals.
L’absis és molt simple i una mica més ample que la nau.
L’aspecta dels murs, llisos i sense ornamentació, és força endreçat. El mur de tramuntana presenta una arcada bastant gran
adovellada, de la qual no se sap la seva funció.
Al mur de ponent hi ha un campanar d’espadanya, d’una sola obertura, molt modern.
És difícil interpretar-la correctament sense una exploració arqueològica.

RU TES D E LA MARX A

Sender circular que transcorre per poblacions i llocs de notable interès, enllaçant les múltiples esglésies romàniques del rodal de Navàs i Puig-reig.
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà
Etapa

Horari
h:min

num. Itinerari
4

St. Martí de Puig-reig - St. Pau de Pinòs 4:00

Distància
kms.
11.680

Santa Maria de Periques

0.620

Sant Andreu de Cal Pallot

3.344

Mare de Déu de Pinós

9.620

Sant Pau de Pinós

11.680

Com podeu observar en el plànol del recorregut
Santa Maria de Periques és la catorzena ermita que
ens trobarem un cop sortim de Navàs, punt inicial i
final de la Marxa i la primera que trobarem un cop
sortim de Sant Martí de Puig-reig.
C-16 sortida Puig-reig Nord, ens dirigim direcció
a Puig-reig, abans de travessar el pont sobre el
riu Llobregat, es trobarà una pista forestal a mà esquerra. després de recórrer 800m. arribarem a l’ermita.

Coordenades del punt:
UTM31N - ED50
UTM31N - ETRS89
Geogràfica - ETRS89 *

407752.3
407658.6
1.885404

4648079.5
4647875.4
41.977469

* A efectes pràctics, els sistemes de referencia ETRS89 i WGS84, es poden considerar equivalents

Glossari:
Orde del Temple:
Organització religiosa i militar creada a l’any 1118-1120, depenent de les fonts. El seu objectiu era protegir els pelegrins que
anessin a Jerusalem, després de conquerir-la. Fou creada per cavallers francesos, liderats per Hugues de Payns. Es va mantenir fins l’any 1314.
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