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Descripció
Església de planta basilical formada per una gran nau central, dues laterals i un absis
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carrat. La nau central està coberta amb una volta de canó i llunetes, separada per arcs
torals i sostinguda per grans pilastres amb les impostes motllurades. De fet, aquesta
motllura ressegueix els murs laterals de la nau fins al fons de l'absis, que també està cobert
amb la mateixa volta. Aquest presenta un gran retaule de rajola ceràmica i un cambril
central amb la imtage de Sant Mateu. Les capelles laterals estan cobertes amb petites
voltes de canó i llunetes, i s'obren a la nau central mitjançant grans arcs de mig punt amb
les impostes motllurades. Damunt seu, i resseguint el perímetre del temple per darrera de
l'altar major, destaca el trifori, obert a la nau central mitjançant obertures d'arc rebaixat amb
vitralls acolorits. En l'actualitat, en aquest espai hi ha instal·lat el Museu d'Història Religiosa.
Als peus del temple hi ha el cor, obert a la nau central mitjançant un gran arc rebaixat. La
sagristia està situada darrera de l'altar i, al seu costat, hi ha la capella del Santíssim, amb
una volta de canó i llunetes i un rosetó amb vitralls acolorits. El temple compta amb un
baptisteri i un gran finestral acolorit i reformat. El campanar està situat a l'extrem nord-est
de l'edifici. La façana principal presenta un portal d'accés rectangular emmarcat amb
pilastres i amb un frontó semicircular motllurat. A banda i banda, dues finestres d'arc
rebaixat amb reixes de ferro decorades. Damunt seu, un gran rosetó envoltat d'esgrafiats
decorats amb motius figuratius, florals i geomètrics. La façana està rematada amb un
coronament ondulant motllurat i una creu central. La construcció està bastida amb pedra de
diverses mides lligada amb morter. A la part inferior de la façana hi ha carreus de pedra.
Observacions:
A l'extrem de llevant de la façana de migdia hi ha un rellotge sol rectangular datat l'any
1806, amb el lema "JO SENSE SOL I TU SENSE FE NO VALÈM RE". Estilísticament, el
temple es pot adscriure al barroc popular tardà.

Història
Les primeres referències documentals d'un temple dedicat a Sant Mateu estan datades al segle
XIII. Es fa referència a una església molt propera a la masia de can Julià i amb cementiri, que
depenia de la parròquia de Cervelló. El 20 de novembre de l'any 1801, el bisbe dóna permís per
edificar un nou temple en uns terrenys cedits per Miquel Batlle, promotor del poble actual. El mes
de març del 1802 es posa la primera pedra, finalitzant la seva construcció el mes de setembre de
1804 (inaugurada el 30 de desembre del mateix any). L'any 1808, durant el conflicte bèl·lic de la
guerra del Francès, l'església fou saquejada i foren robats diversos objectes litúrgics. L'any 1851,
el temple esdevé parròquia, tot i que no deixa de dependre de la parròquia de Cervelló fins l'any
1867. Tot i que inicialment el cementiri estava ubicat al costat del temple, l'any 1854 fou
traslladat a la seva ubicació actual, a causa d'una greu epidèmia que assolà la població. L'any
1858, el temple és ampliat i es construeix la capella del Santíssim. El juliol de l'any 1936, durant
el conflicte bèl·lic de la guerra Civil, el temple fou saquejat (l'altar major i els laterals van ser
destrossats i les imatges cremades). L'edifici va servir per acollir els refugiats evacuats del front
d'Aragó. L'any 1938 s'utilitza de magatzem i garatge de l'exèrcit d'Aviació. Posteriorment, pel
mes de febrer de l'any 1939, s'inicien les obres de rehabilitació del temple. La direcció de les
obres l'assumí l'arquitecte Manuel Baldrich. L'any 1962 finalitzen les obres d'arranjament de la
façana del temple (feta amb carreus de pedra) i, posteriorment, el 25 de desembre de 1971, es
beneix el nou esgrafiat de la façana i també la creu de ferro forjat que la corona, obra del ferrer
Carles Roig i Xancó. Els esgrafiats representen les imatges de Sant Mateu, patró del poble, i de
Sant Josep Oriol, patró del clergat català. L'església va ser objecte de diverses reformes durant

Pàgina 2

els anys 90 del segle XX. Entre d'altres, es va reformar l'altar major i es van substituïr les
pintures originals de Santiago Tarragó Lafau per l'actual retaule de ceràmica. Aquestes pintures
havien estat realitzades l'any 1948.
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