
l’any 1183 Solextendis féu llegats 
testamentaris a favor de l’església 
monacal de Serrateix i també a Sant 
Esteve del Pujol de Planès. El 1312 
se sap que era parròquia. 

A l’edat moderna l’església va quedar sota 
influencia de la casa ducal de Cardona, 
formant part de la seva batllia. Al segle 
XVIII continuava sent parròquia. Actual-
ment depèn de la parròquia de Sant Sadur-
ní de Montmajor.  

Història 

L’edifici 

L’edifici fou modificat al segle XVII, però encara es pot veure l’estructura romànica, que originàriament era una nau rematada 
cap a llevant per un creuer d’on sorgeixen tres absis semicirculars, disposats sobre un bancal rocós. L’estructura del cimbori 
es manté, però molt modificada. 
 
La part més vistosa del temple és la capçalera, on hi ha un absis central, de planta semicircular, flanquejat per dues absidio-
les, també semicirculars i més petites. Totes tres tenen decoració llombarda. I les dues absidioles posteriorment van ser so-
brealçades per arribar a la mateixa alçada que la nau principal. 
 
Al compartiment central de l’absis principal, hi ha una finestra de doble esqueixada, coberta amb un arc de mig punt adovellat, 
sobre el qual n’hi ha un altre d’extradossat, a manera d’arquivolta. A cada absidiola hi ha una finestra de doble esqueixada 
coberta amb un arc adovellat de mig punt. 
 
Sembla que la porta principal es devia obrir al lloc de l’actual, feta el 1621. 
 
Tot i que l’interior està recobert amb guix decorat amb pintures, es pot intuir que la nau principal i el transsepte estaven co-
berts amb volta de pedra de mig punt, amb una cúpula semiesfèrica en l’intersecció. 
 
Es pot dir que l’obra primitiva romànica s’adapta a les formes del primer romànic o llombard, del segle XI.  
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Punts d'interès: 

 A l’interior del temple es conserva 
una tapa de sargòfag de doble ves-
sant i els caps triangulars. En un dels 
seus pendents, mostra tres cercles, 
dels quals el central és mancat d’or-
namentació interna, mentre que els 
laterals inscriuen un estel de sis bra-
ços, molt esquemàtic. 

SANT ESTEVE DEL PUJOL DE PLANÈS 
MONTMAJOR - Berguedà 

Se sap que des de la seva construc-
ció, aquesta església estava lligada 
al domini del monestir de Santa Ma-
ria de Serrateix. De fet l’any 983, el 
comte Oliba Cabreta de Cerdanya, 
confirmà les donacions que havien 
fet Ató i Riquilda al dit monestir, con-
sistent en l’honor del Pujol sobre el 
castell de Montmajor. 

La primera notícia documentada so-
bre l’església és, però, del segle XII; 
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Sender circular que transcorre per poblacions i llo cs de nota-
ble interès, enllaçant les múltiples esglésies romà niques del 
rodal de Navàs i Puig-reig. 
 

UTM31N - ED50 396363.0 4646992.0 

UTM31N - ETRS89 396269.3 4646788.0 
Geogràfica - ETRS89 * 1.748152 41.966261 

Coordenades del punt: 

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

Glossari:  

Decoració llombarda: pilastres allargades, verticals, que generalment sobresurten 
del mur i que apareixen ordenades i unides entre elles per la part superior mitjançant 
petites arcuacions cegues. Són característiques de l’arquitectura romànica llombar-
da. 

 

Sant Vicenç de Navel 3.600 

Sant Esteve del Pujol de les Planes 9.350 

Sant Miquel de Balaguer 12.000 

Sant Joan de Montdarn 13.390 

Com podeu observar en el planol del recorregut Sant Esteve del Pujol de les Planes és la sisena ermita que ens trobarem un 
cop sortim de Navàs, punt inicial i final de la Marxa. 
 
Sant Esteve del Pujol de les Planes és la segona ermita que trobarem en el recorregut d’aquest tram, un cop sortim de Santa 
Maria de Valldeperes. 
 

 Anar per la C-55 fins a Cardona, allà agafar la B-420 en direcció a Montmajor i Berga, passat el Km. 13, agafar la B-
421 fins a Montmajor, i situats a l’indret on hi ha l’església Parròquia s’inicia una pista asfaltada que bo, i seguint la care-

na durant 5 Km. trobarem un trencant a l’esquerra, seguint per aquesta pista durant 1’200 Km. arribarem a l’església. 

Etapa  Horari 
h:min 

Distància 
kms. num. Itinerari 

2 Santa Fe de Valldeperes -  Sant 
Joan de Montdarn 

3:30 13.390 


