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Sant Esteve de Múnter

Descripció
Edifici exempt amb coberta a dues vessants orientades nord a sud i amb el carener
perpendicular a la façana. El conjunt està format per planta baixa i un primer pis. La façana

Pàgina 1

principal és oberta a l'est, mentre que la a façana sud, després de 1940, s'hi va adossar una
estructura, de planta i pis i amb un porxo a zona de la primera planta. Totes les obertures es
troben emmarcades, així, les portes i finestres conserven els brancals i llindes de pedra,
característics del segle XVIII. A la porta principal hi ha una llinda amb la inscripció "1789". A
la dreta de la porta, a la planta baixa, es conserva una finestra esqueixada. La tècnica
constructiuva emprada i visible en els murs exteriors és la pedra, ben desbastada i
disposada a la planta baixa, i de tàpia al pis superior. A la resta de l'estuctura, la pedra és
irregular, sense polir, i està lligada amb fang. Els murs interiors tenen un sòcol de pedra fins
a 1,30 m. d'alçària i, la resta, està construït amb tàpia. Al nord-est hi ha una sèrie d'annexes
ramaders, formats per unes corts en pedra, només de planta baixa i reformades parcialment
amb totxo; Tota l'estructura ha estat parcialment arrebossada de nou i no es pot veure el
parament exterior.

Història
Només hi ha la referència de la data a la llinda "1789", i les característiques formals dels
brancals de la porta i les finestres que situen el cos principal de l'edifici a l'entorn del segle XVIII.
Per les característiques de l'edifici, sembla que l'estructura inicial havia de ser més petita que
l'actual, en pedra, tot i que la restauració que s'ha fet del conjunt no permet definir-la. Aquest
mas es troba situat dins el grup d'explotacions agrícola-ramaderes de la zona de Múnter. La
zona de Múnter, pronunciada com a Munta, apareix documentat al 929 com a villa de Montari, i
en altres documents com a Motabri. S'estén per la Plana entre Tona i Malla i arriba fins a dant de
la serra, a l'indret de Cal Ros de Múnter. En aquest petit terme, originat en una vila rural, fou
erigida abans del 929 una església dedicada a Sant Esteve, i en un petit pujol s'alçà un castell
que esdevingué el centre jurisdiccional del terme. Aquests, a mitjan segle XIII, eren de Bernat de
Riera, ciutadà de Vic, i després passaren als Montcada i a partir del 1293, a la família Brull. Per
successió familiar al segle XV passaren als Alta-riba de Riudeperes i als seus descendents,
nomenats comtes de Múnter al 1698. Actualment encara té aquest títol la família marquesal dels
Sentmenat. Múnter fou sempre un terme petit que comptava amb dotze famílies l'any 1370, 11
famílies el 1553 i 14 al 1782, cens que manté fins als anys 80 del segle XX. L'església de Sant
Esteve de Múnter fou renovada al segle XII i transformada, amb elements barrocs, al segle XVII.
Té encara l'absis romànic ben conservat i també una bona part dels murs de la nau i la base del
campanar. Del castell situat sobre el mas del Castellar, resten alguns paraments del segle XIII.
Entre els masos més antics d'aquesta zona hi ha el de Matavaques, la Fàbrega, el Vilar, el
Camp i Comelles.
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