
1910 , any en què fou mínima-
ment restaurada i reconstruïda.  

Després dels focs del 1994 es féu una nova restauració l’any 
1995. 

Història 

L’edifici 
Consta d’una nau rectangular, originàriament coberta amb una volta de mig punt, feta amb carreus disposats a plec de llibre. 
Aquesta fou la volta que s’esfondrà i fou substituïda per una de rajoles i teules. Aquesta volta s’acaba al cantó de llevant amb 
un absis semicircular, una mica més estret que la nau, i que és cobert amb un quart d’esfera. 
 
Al centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada, coberta amb un arc adovellat. 
 
Els murs no tenen cap tipus d’ornamentació. 
 
El mur de migjorn ha esta reforçat per uns contraforts atalussats. Al mur de ponent hi havia un campanar d’espadanya d’una 
sola obertura, actualment només en queda la base. 
 
Com a curiositat cal dir que la porta d’entrada és al mur de tramuntana, fet gens normal en els temples romànics, és una porta 
senzilla, feta amb dovelles que a la part superior formen un arc de mig punt.  
 
Consta d’una nau rectangular, originàriament coberta amb una volta de mig punt, feta amb carreus disposats a plec de llibre. 
Aquesta volta s’esfondrà i fou substituïda per una de rajoles i teules. La nau s’acaba al cantó de llevant amb un absis semicir-
cular, una mica més estret que la nau, i que és cobert amb un quart d’esfera. 
Al centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada, coberta amb un arc de mig punt adovellat. 
Els murs no tenen cap tipus d’ornamentació. Fins i tot l’absis manca de cap tipus de decoració. L’aparell es fet amb carreus 
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És una típica església de 
tipus rural del segle XII. 
Sempre fou sufragània 
de Sant Joan de Mont-
darn. La primera notícia 
que se’n té és de l’any 
1131. 
 
Fou coneguda també 
amb el nom de Sant Mar-
tí de Montdarn o de la 
Quadra. Hi ha molt po-
ques notícies sobre 
aquesta església. Se sap 
que al segle XIV era se-
nyor d’aquest lloc Ale-
many de Tort, que segu-
rament feu construir el 
casal fortalesa de Bala-
guer, molt proper a l’es-
glésia. 
Va perdre la volta durant 
el segle XVII, i restà 
abandonada fins l’any 
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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 398006.0 4647717.3 

UTM31N - ETRS89 397912.3 4647513.3 
Geogràfica - ETRS89 * 1.767850 41.973006 

Coordenades del punt: 

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

Glossari:                                                          

Arc de mig punt: Equivalent a mitja circumferència, amb únic centre. La seva 
projecció lineal a l’espai genera la volta de canó o mig canó. Utilitzat des de les 
antigues civilitzacions mesopotàmiques fins al S.XX 

 

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 Martí de Balaguer és la 
setena ermita que ens trobarem un cop sortim de Navàs, punt inicial i final de la 
Marxa. 
 
Sant Marti de Balaguer és la tercera ermita que trobarem en el recorregut d’a-
quest 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 esglé-
sia. Al costat del mas Corderroure. D’aquí surt una pista en direcció a ponent, 
després de mig quilòmetre trobarem una altra pista a mà esquerra que ens durà 
fins a la casa del Balaguer, és una pista d’uns 2.5 km. 

Etapa  Horari 
h:min 

Distància 
kms. num. Itinerari 

2 Santa Fe de Valldeperes -  Sant 
Joan de Montdarn 

3:30 13.390 

 


