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Està format per diversos pobles. A partir de mitjan segle XIX, l’any 1833, es va constituir 
com a nova entitat municipal. És un dels municipis amb més extensió del Pla de l’Estany; 
són quasi 34 km2 que envolten, en bona part, la capital de la comarca, Banyoles. 
Les seves arrels són profundes, des dels ibers, que ja al segle V aC van deixar la seva em-
premta en el jaciment arqueològic a la zona del qual segles després hi hauria el castell, fi ns 
a la presència dels senyors feudals, els Ademar. 
La història ha fet de Porqueres un municipi amb un arrelament indiscutible. Miànigues, 
Merlant, Mata, Les Pedreres, Pujarnol i Usall confi guren, juntament amb Porqueres, els 
altres pobles d’aquest municipi, que en la part sud, la zona de Mata, té un important 
creixement urbà i industrial i, en la nord, a Usall, i en l’oest, a Pujarnol, són indrets que es 
mantenen lliures de l’ocupació urbana, que ens proporcionen espais de gratifi cant interès 
tant paisatgístic com històric.

Porqueres

 1.  Absis

 2.  Absidioles

 3.  Capelleta lateral

 4.  Presbiteri

 5.  Arc triomfal

 6.  Nau

 7. Portalada

 8.  Comunidor

 9.  Cementiri

 10.  Rectoria
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Dibuix en planta de l’església 
de Santa Maria de Porqueres
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Tot i la notable presència d’elements escul-
tòrics, el conjunt de la portalada és d’una 
gran sobrietat. Hi ha quatre arcs en de-
gradació d’una gran bellesa constructiva. 
Els tres més exteriors són els que tenen la 
forma de ferradura. En el primer ressalta 
un guardapols decorat en formes de zig-
zag. El més interior, el de tocar a la porta 
d’entrada, consta de 22 medallons rebui-
dats, on podem veure les més diverses for-
mes escultòriques sobre pedra, com un llaç 
triangular, un conill, una rosa, un animal 
felí, un bust humà, una creu fl oronada i una 
àliga, entre d’altres.

Els quatre capitells de la portalada, situats dos 
a cada costat, són els que suporten els dos arcs 
interiors. La decoració, d’inspiració clàssic, bà-
sicament de tipus fl oral i amb alguns animals 
amb un cap comú, ens convida a entrar cap a 
l’interior, on quedarem sorpresos amb la gran 
senzillesa constructiva de la nau.

La porta d’entrada, de fusta de roure, amb els 
dos batents de mides 
desiguals, decorats 
amb les ferramen-
tes forjades pròpies 
de l’època romànica, 
donen accés a la nau 
del temple.

La nau, amb volta de canó, formada amb murs 
llisos que acaben amb una senzilla cornisa, se-
gur que ens sorprendrà. Té una llargada de 
19,30 m, més 8,5 m fi ns a l’absis. L’amplada 
és de més de 7 m, amb dues fi nestres per 
cada costat i una alçada 
de quasi 10 m.

A l’interior encara tenim 
més coses per veure. 
La pica baptismal, feta 
amb travertí de Banyoles, 
anomenada també pedra tova, s en se 

decoració, és una peça romàni-
ca ben treballada. Darrere seu 

hi ha una imatge de la Mare 
de Déu dels Dolors, al costat 

del Crist crucifi cat. 

La construcció a quatre vents que veiem al cos-
tat del cementiri forma una unitat totalment se-
parada del que és l’església de Santa Maria; és el 
comunidor, dit també reliquier. Des d’aquí, en 
unes èpoques en què el fervor religiós formava 
part de la vida social del poble, el rector utilit-
zava el comunidor per beneir els quatre punts 
cardinals i protegir els conreus de possibles tem-
pestats. 
L’embigat de fusta del sostre i la creu de ferro 
que corona el teulat són dos elements que afe-

geixen interès a aquesta construcció d’origen 
medieval.
No ens farà cap mal una breu passejada per 
l’interior del cementiri. Dos monumentals xi-
prers ens faran veure l’entrada i el petit reco-
rregut per l’interior, enmig d’aquests centenaris 
arbres de fullatge espès tan característics de la 
zona d’enterraments humans, que conviden 
a refl exionar. No podem deixar d’observar 
l’elegant creu de ferro forjat sobre un pedestal 
de pedra que trobem a l’interior del cementiri.

El majestuós arc triomfal amb dues robustes 
columnes i uns grans capitells delimita perfec-
tament els dos espais, la nau i la part del pres-
biteri amb les absidioles, la zona més sagrada 
del temple.  

Serà interessant que ens fi xem bé en la deco-
ració d’aquests capitells historiats. Són excep-
cionals. En el capitell del costat de l’Evangeli, 
és a dir, a la banda dreta dels presbiteri, hi ha 
Jesucrist en actitud de beneir, sense màndorla, 
i envoltat dels apòstols, i a sota, un personat-
ge desconegut amb unes grosses barbes. El 
del costat de l’Epístola, a la banda esquerra del 
presbiteri, mostra escenes del paradís amb Eva 
oferint la fruita prohibida, Adam menjant-la i 
la serp envoltant l’arbre del bé i del mal, sím-
bol del dimoni. Uns àngels alats que aguanten 
un pantocràtor són, entre d’altres, els treballs esculturats que 
podem veure en algunes de les cares dels capitells d’aquest 
admirable arc triomfal.

Una creu processional del s. XVI ocupa un lloc destacat en el 
presbiteri i a l’altre costat, una imatge de la Mare de Déu del s. 
XVI, patrona de la parròquia. També hi podem veure, enlaira-
da, una biga medieval policromada amb els símbols del sol i la 
lluna, envoltats d’estrelles.

La Nau L’Arc Triomfal i el Presbiteri

El Comunidor i el Cementiri
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L’església de Santa Maria està situada 
sobre un turonet lleugerament elevat, a 
la banda est de l’estany, una zona estra-
tègicament escollida pels primers pobla-
dors per evitar les inundacions. Des de 
l’any 906 que ja consta documentalment 
i l’actual església va ser consagrada el 5 
d’abril de 1182. En els anys 1957-1960 
van efectuar-se les últimes reformes, on 
es va substituir l’antic campanar quadrat 
per l’actual i es va restaurar la primitiva 
volta.

A diferència de moltes esglésies romà-
niques, Santa Maria de Porqueres té la 
virtut de cridar-nos l’atenció tant vista 
des de la portalada principal com des de 
la banda nord-est, venint pel costat de 
l’estany, on llueix l’absis amb els grossos 
i ben tallats carreus. Encara que exterior-
ment no es veuen, l’absis té absidioles 
encaixades en les seves gruixudes parets, 
que podrem observar des de l’interior de 
l’església.  Els dos llorers i els altres arbres 
lledoners conformen un espai ple de na-
turalitat. L’esvelt campanar d’espadanya 
sembla com si quedés emmarcat amb 
l’espessor de fons dels boscos de sobre 
l’estany. La forma constructiva que ano-
menem estil romànic té un exponent in-
discutible en l’església de Santa Maria; 
no és res d’estrany, doncs, que el 3 de 
juny de 1931 ja fos declarada monument 
d’interès nacional.    
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La Portalada


