Església Parroquial de Santa Maria de
Corbera
Corbera de Llobregat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Baix Llobregat
Pl. de l'Església, 1
Part alta del nucli urbà de la vila

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.41804
1.92312
410007
4585725

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08072-1
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Romànic Gòtic Modern Barroc Contemporani
XIII-XX
Bo
Legal
BCIL (14/01/87); Catàleg Municipal, 2005, núm. 1
Sí: IPA 18352
Fàcil
Religiós
Privada
Arquebisbat de Barcelona. C/ Bisbe, 5. Barcelona
Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
dl., 31/01/2005 - 01:00

Descripció
Església de forma rectangular formada per una nau central (amb coberta de dos
aiguavessos), sengles naus laterals (totes tres de punt rodó) i campanar vuitavat integrat a
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la façana de migdia. Bastida amb pedra vermella, integra elements de diferents estils
arquitectònics (romànic, gòtic, barroc i, externament, neoclàssic), ja que en el decurs dels
segles l'edificació inicial (formada per una sola nau i un atri davanter) es va anar ampliant
sense enderrocar-ne cap element anterior, fins assolir la fesomia actual. El temple actual és
d'una sola nau, sense absis diferenciat, coberta amb volta de llunetes; a banda i banda hi
ha capelles laterals obertes per arcs de mig punt. La porta és d'arc escarser, decorada amb
un motlluratge senzill, i duu la data de 1777. La façana principal conté un rellotge rodó
d'estil modern; a la cara sud del campanar hi ha un rellotge de sol. El campanar és una
torre adossada a la façana de migdia de l'església; la base és de planta quadrada, que a
mitja alçada es fa vuitavada.

Història
L'evolució de l'església de Santa Maria de Corbera està vinculada a la senyoria i castell de
Corbera i a la devoció de Santa Magdalena. La consagració de l'església (indatada) és anterior a
1295, data de la seva primera referència documental a càrrec del senyor de Corbera, Bernat
Marimon de Plegamans, que l'esmenta com a element dins del recinte del seu castell. Les parets
més antigues de l'actual església corresponen a l'edifici originari del segle XIII (un atri i una sola
nau, amb els altars de Sant Joan i Santa Magdalena al seu interior), el qual ha estat objecte de
successives ampliacions: sagristia (1492), capella de Santa Magdalena al costat de l'atri (1487),
campanar (1508), capella de Sant Joan (1522), capella del Rosari (1589), sengles capelles de
Santa Bàrbara i Sant Roc (1594), cor sobre l'atri (1600), incorporació de l'atri a la nau central
(1611), modificació de la façana principal (1711-1777), nova capella de Santa Magdalena (1825),
presbiteri i cambril (1858), capella del Santíssim (1885), baptisteri (1940), ampliació de la capella
del Santíssim (1964) i restauració de l'exterior del campanar (1988).
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