
A partir del segle XIV fou modificada, es va refer la volta i el mur de migdia, i 
es va allargar la nau. El segle XVI es va sobrealçar, i el XVII es va construir 
una petita cornisa i es va fer un retaule barroc. 

L’església tal i com la coneixem avui és fruit d’una ampliació de l’any 1784.  

Història 

L’edifici 
L’edifici és d’origen romànic, però ha sofert un seguit de remodelacions al llarg del temps que l’han transformat. Al segle XV o 
XVI ja va patir algunes modificacions però, fou en el segle XVIII que s’hi feren les modificacions més grans, es va transformar 
la nau i la volta, s’hi afegí un creuer i, a més, s’hi erigí un nou campanar de torre i un cimbori. Finalment durant el segle XIX 
encara s’hi va fer algun retoc. 
 
De l’edifici romànic només en queda l’absis i alguns fragments de l’inici de la nau, corresponents al presbiteri; on sembla que 
encara hi ha vestigis del segle X. 
 
L’edifici actual consta d’una nau, rematada, vers llevant per un absis semicircular, amb l’encreuament d’un ampli transsepte, 
que dóna cabuda a dues capelles laterals. L’absis és cobert amb una volta de pedra de quart d’esfera. 
Totes les finestres són modernes. 
 
L’accés a la capella es va a través d’una porta moderna, que suplí l’antiga, la qual és ara emparedada a la paret de tramunta-
na del presbiteri. 
 
A l’exterior l’únic element romànic que destaca és l’absis, ressaltat per bandes llombardes, on es recolzen uns amplis arquets 
que substituïren les arcuacions cegues originals. 
 
La part que resta de l’obra primitiva s’adapta perfectament al romànic del segle XI. 
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SANT JOAN DE MONTDARN 
VIVER I SERRATEIX — Berguedà 

La primera noticia de l’existència de 
Sant Joan la tenim l’any 899, que 
s’esmenta l’existència d’una cel•la 
propera a Cardona. Era una comuni-
tat monàstica petita. Sembla ser que 
aquestes terres foren donades pel 
comte Guifré el Pelós al monestir de 
Sant Joan de les Abadesses, del qual 
la seva filla era l’abadessa, per tal de 
que col•laboressin en la repoblació 
del territori. 

L’11 de desembre de l’any 922, es 
consagrava l’església, i la comunitat 
agafava volada, estava formada per 
nou preveres, dos levites, un clergue i 
un sots diaca. 

L’any 1017, el monestir de Sant Joan 
de les Abadesses passava a ser una 
comunitat canonical, i sembla ser que 
els membres de Sant Joan de Mont-
darn s’hi van traslladar. I a partir d’a-
quest any passà a ser una simple 
parròquia. El 1312 continuava sent 
parròquia. 
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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 399131.0 4648429.5 

UTM31N - ETRS89 399037.3 4648225.5 
Geogràfica - ETRS89 * 1.781303 41.979564 

Coordenades del punt: 

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

Glossari:  

Creuer: S’anomena així la nau transversal o perpendicular a la nau central o 
nau d’una església, a les quals separa de la capçalera. Per extensió, també 
s’anomena creuer l’espai quadrat, sovint cobert per una cúpula o cimbori, on 
s’encreuen la nau central i la transversal. 

 

Sant Vicenç de Navel 3.600 

Sant Esteve del Pujol de les Planes 9.350 

Sant Martí de Balaguer 12.000 

Sant Joan de Montdarn 13.390 

Com podeu observar en el planol del recorregut Sant Joan de Montdarn és 
la vuitena ermita que ens trobarem un cop sortim de Navàs, punt inicial i 
final de la Marxa. 
 
Sant Joan de Montdarn és la quarta i última ermita que trobarem en el reco-
rregut d’aquest tram, un cop sortim de Santa Maria de Valldeperes. 
 

   Des de Navàs agafar la carretera B-4235 direcció a Viver i Serrateix, 
a l’arribar a Viver, davant de l’església de Viver, trobarem un rètol que 

ens indica Sant Joan de Montdarn. Després de fer uns 5 Km. arribarem a 
aquesta església, al costat del mas Corderroure. 

Etapa  Horari 
h:min 

Distància 
kms. num. Itinerari 

2 Santa Fe de Valldeperes -  Sant 
Joan de Montdarn 

3:30 13.390 

 


