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Hem estructurat l'article que us presentem en ducs parts. Una l'bem timlat I'església antiga, on parlarem de I'edifici anterior al que podeu contemplar
avui. D'aquest edifici en tenini poques noticies, mcrament descriptives que apareixen en viries visites pastorals del segles XVII-XVIII. Ijaltra part, més extensa, és titula l'obra nova. En aqiiesta parlaren1 del perque d'una església nova,
la traGa arquitectoniea de l'edifici, l'autor, l'estil, i I'kpoca que es va fer... La
Riera de l'últini quart del segle XVIII. Aquí en canvi, teiiim més informació extreta de viries visites pastorals, coticretament les de 1776 i 1828.
Quan parlem de l'intcrior de l'edifici ens remetrem a les descripcions
fetes per un militar que va visitar el poble i església al 1917 i també, a la descripció-inventari de la parroquia fet per un mosseii al 1924.
Taznbé h e ~ nde dir que, fins al moment, la documentació existent de la
parroquia és pobra. La causa d'aquesta escassetat de docunients anteriors al
segle XíX es deu a ]'euforia destructiva dels períodes anteriors, eiis referiln a les
guerres del segles XM i M;. Estein fent referencia a la crema dels arxius parroquiais durant la Guerra del Frances (1808-1 8 14) i a la destrucció per segona vegada, dels arxius parroquials i de tot I'iiiterior de l'edifici a I'estiu de 1936, a
l'inici de la Guerra Civil (1936-1939).
P e r n o fer molt extens l'article no heni parlat de la rectoria ni del "c~mentiri
vell", ambdós de finals del segle XViIi, edificats de nou en nou c o ~ na conseqüencia directa de la construcció de l'obra nova. Un, la rectoria per convertir-se
en la residencia permanent del rector. Eedifici nou de la parroquia de La Riera a
finals del segle XVIII passa a ser considerat una vicaria perpetua, per tant una parroquia amb dret a tenir un rector permanenmient. L'altre, el cementiri vell, que
fou consrmi't nou al costat de la parroquia ja que en l'a~npliaciódel temple es va
soterrar I'aiitic cementiri medieval que avui resta sota I'edifici i de "l'e~zrajolat".

Per últim, w l l fer, si m'és permes, un toc d'ateiició i sensibilització respecte del patrimoni historie-arquitectonic de La Riera de Gaia. Des de fa poc,
una part de l'actual equip de govern de 1'Ajusttanient esti elaborant una proposta de nou POUM (Pla d'ordenació Urbana municipal) en el qual, entre
d'altrcs aberracions, es proposa I'enderroc d'un edifici historic del poble, comes
la rectoria. Aquest esta situat al costat de l'edifici parroquia1 i en un entorn incomparable com és la plaga Major. El rriotiu és que es vol obrir un nou carrer
per comunicar la nova zona que s'urbanitzari darrera de I'esglisia amb el traGat
dels carrers ja existents.
Al nieu entendre i com les 150 signatures recollides per "Salvar la rectoria"
existeixen altres alternatives per comunicar aquesta zona i no haver d'enderrocar la rectoria. Per aixo fa falta que el senyor alcalde ho comprengui, i que sipiga que ser alcalde implica el deure de vetllar pef patrimoni del poble i la historia, que és senya d'identitat. Val a dir, que no estaria de menys que La Riera
tingués declarat un nucli historie com molts altres pobles tenen -Altafulla, per
exemple- i amb una legislació específica per conservar-lo, protegir-lo i deixar-lo
per a futures generacions. Avui dia, per vergonya de tots els rierencs i rierenques, La Riera iio té nucli antic i com que hi ha un interessat buit legal sobre
aqnest tema, per aixo s'ha arribar a fcr la proposta d'enderroc d'aquest edifici.

N o existeixen gaires dades de I'església primitiva de La Riera. En I'Arxieyiscopologi de Josep Blanch ens parla que durant la prelatura a la Seu Tarragonina
del Cardenal Gaspar Ccrvantes de la Gaeta, concreta~nentel 20 de juny de Yany
1573, es coiicedeix als habitants de La Riera el perrnís de tenir "...fonts baytismals, fi.rsar y tot lo demis que solen tenir las Iglésias pamxbials ..."('). S'entén que a
La Riera ja hi havia un edifici parroquial, pero que aquest estava mancat
d'aquestes últimes "prestacions" que I'hquebisbe acaba concedint als habitants
de les quadras* de Irirgili, Ardenya i Montoliu. Aquests es queixaven que no
podien anar a missa a Tamarit a complir amb les seves obligacions cristianes a
causa de les reiterades crescudes del riu Gaii.
E1 problema fou solucioiiat arnb la consuucció d'una vicaria a La Riera
per tal que el rector hi pogués residir, ja que els veins d'Ardcitya es negaren a
consuuir-la i els de La Riera, eii cailvi, si.(2)
En quant al cementiri podeni dir que estava just al costat de l'antic
temple, a sota del que anomencm avui dia "l'enrajolatn que és la petita placa pavimelitada que trobem a l'entrada del temple. En les successives visites pastorals, s'cncomana al rector i als prohoms de la vila que el tanquin bé perqui esl. RLANCH, Josep: "Ariiiirpiiiop~log; de in Srrnu Erg!ézia Me@opol;?<~nn
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tigui decent i eviti l'entrada d'animals dins d'aquest recinte: "...q uod i~zuenis
exposimm ad animalium intoitum..."(')
Tant el cementiri (de I'enrajolat) com I'antiga església estaven al costar de
la "calle de haix" del pohle de Virgili. Aqiiest iiucli habitat, com el de Montoliu
compartien amh el nucli de La Ricra la parroquia i fossar.
Creiern que l'obra nova es va fer damunt de la vella i de part del cenieiitiri,
fins i tot poden1 pensar que es va aprofitar el material per a la nava construcció.
Pero per ratificar-ho, s'haurien de fer prospeccions en I'edifici actual.
Possihlement I'església primitiva fos un edifici fet en el període medieval
i va quedar petita a mitjans del segle XVIII dcgut a un creixement demogrific
considerable de la pohlació. Tamhé les possibiiitats economiques dels habitants
de La Riera al segle XVIII van créixer. Per tant, es donavcn dues condicions jiistificadcs per que a ulls de SArquebishe es manés al Comú de la vila la construcció d'un nou edifici parroquial.
Més dades sobre aquest primitiu edifici cns les dóna la visita pastoral de
1656, feta per Josep de Arnes. E n aquel1 lnoment l'església de La Riera era sufraginia* de la de Tamarit. En la visita es fa una relació dels altars que hi havia a
l'interior del temple: N'hi havia cinc.
L'Ntar Major sota la invocació de Santa Margarida (patrona del poble),
I'AItar de la Creu (exaltada a partir del Concili de Trento, 1563 per contrarestar
la reforma protestant), el de Sant Sebastij, (sant invocat per foragitar les pestil~nciesi epidhniies), el de Nostra Sra. del Roser (advocació estesa per la cristiaudat després de la Batalla de Lepant, 157 1 contra el Turc amb victoria cristiana
gricies a la intercessió de la Mare de Déu) i el de Sant Isidre (patró de la pagesia). Tamhé ens parla dcl campanar i de les campanes que hi havia, en total
tres: "...dos campanes p n s y una xiyuetu..."(4) El visitador, Josep de Ames mana
als prohoms de la vila que facin un non cancel1 a la porta de I'esglisia i per aixo
estableix una pena de multa d e 10 sous si en el temps de dos mesos no esti satisfet I'encirrec.(')
La següent visita d'un Arquehisbe s la parroquia de La Riera no s'escau
fins vuitanta-un anys després de la de 1656. És la visita pastoral de 1737 feta per
I'Arquehisbe Pere de Copons. EII aqiiesta es torna a fer mcnció dels altars i de
l'estat general de Sedificació.
N'hi havia tamhé cinc. Els mateixos de la visita de 1656 menys el de Sant
Isidre, que no s'csmenta i en lloc seu apareix el de Sant Antoni de Padua, (sant
protector dels infants).
En quant al campanar, el visitador csmenta que hi liavieri tres campanes.
Una gran, una mitjana i una de petita. O sigui, una més que la visita de 1656.'6'
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E.n la següent visita pastoral, la de YArquebisbe Juan Larió, al 1776, s'esmenten sis altars. EAltar de Santa Margarida, el del Sant Crist, el de Sant
Isidre, el de N. Sra. del Roser, Sant Sebastii i de Sant Antoni de Pidua. Veiem
dones, que en aquest cas torna a aparkixer 1'Aitar de Sant Isidre una altra vegada, pero en la visita de 1737 no es cita com a tal.
2. L'obra nova
2.1 La necessitat d'una nova e.sglésia

n'o sesi fins arribar a la visita pastoral de 1'Arquebisbe Juan Larió, al 1776,
quan es recomana per segona vegada la construcció d'un edifici iiiés capac.
Aquesta tasca I'encomana al rector i al eomú de la vila obligant a que es faci en
la majar brevetat possible. Vegem-bo:
"Viendo que cada dia es mas urgente la necesidad de construi~*seuna nueva
iglesia o de ampliarse la actual, renovicnzos el mfindato que .sobre este pa~ti~'ztlar
dejanzos ez una pprinzera visita y encargamos al zelo de1.r rdo. Panroco y al Ayuntamielzto que valié~zdoseque les dicte la povidencia prom-en con la brevedad posible poizerlo en practica, por ceder a la gloria de Dios, esplendor del culto y rever k ñ a del t m p k i y comodidad de los fieles de esta parvoqzlia ..."o
El que no
espectfia la manáata* de l'a-ucbisbe és qui haulla de cost+r l'edzfii ...?

Normalment les decisions sobre la construcció i el finan~amentde l'obra
les prenia el Consell del Poble, tal i com especifica la mandata. A gran part del
Principat era comú alhora de fer front als costos de l'edificació imposar uns redelines sobre els prodnctes del camp i altres manufactures dels quals no quedaven exclosos ni cavallers, iii ciutadans honrats, ni rectors i que aquesta situació podia comportar un fort endeutament col.lectin durant tnolts anys.
En el discurs del Comte de Campomanes sobre el Fomeuto de la Indzktt-ia
Popz~lar(1774) s'advertia que I'edificació de les esglésies en el Principat requeia
damunt de la població :
"...la uobleza posee la mayor parte de los dieznzosy el reedijcio de las ig1e.sia.s
corre a cargo del vecindario, eximiéndose aquellos de una carga que el concilio (de
Trentoj les impone...."("

Per tant aquesta afirmació es pot fer extensiva al cas de La Riera, entenent que l'edificació d'aquests singulars edificis significava una feixuga cirrega
fiscal per a la població.
Aquesta "cirrega fiscal" fou propia de molts poblets que pcrtanyien a 1'Arquebisbat de Tarragona i que afrontaven l'arripliació del temple parroquial, a la
segona meitat del segle XVIII, aixo sí, per ordre expressa de I'Arquebisbat. Eii
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rots aquests pobles de les comarques tarragonines veurem que les esglésies, sobretot els campanas, tenen unes formes arquitectbniquesi ornamentacions que
s'assemblen molt entre elles. Podem dir que a la província eclesiistica Tarraconense es produí una veritable "orgia consuuctora" d'edificis religiosos que ampliaren o renovaren els vells temples rnedieval~.'~'

2.2 Les influkncies arquitecto~quesi els edificis "tipus"
en els quals s'inspira la traca arquitecto~ca
de I'església de La Riera
Estilísticament l'edifici de La Riera rep influei~ciesgeneriques de dos
Ilocs. Una del barroc cortesi frances, a través de I'ensenyament instinicionalitzat per I'Academia de Matemitiques de Barcelona i I'altre del renaixement de
l'escola del Camp de Tarragona, és a dir, dels models arquitectoi~icsja coneguts
i estudiats pels mestres de cases de Catalunya.
En l'edifici de La Riera hi ha una tercera influencia que és la d'un edifici
"tipus" que es converteix en paradigma de I'arquitectura religiosa del XVIII,
com és la capella (església) de la Ciutadella de Barcelona que és I'exemple a seguir en l'ensenyament institucionalitzat dels mestres de cases de Catalunya.
Les influei~ciesdel barroc cortesi francis van eiiuar després de la Guerra
de Successió i amb la instal.lació de la dinastia borbonica es van fianqar. Els enginyers militars que van arribar des de Fran~avan tenir una forra incidencia en
la formació dels mestres de cases a Catalunya a través de la recent creada Academia Militar de Matemitiques de Barcelona. Aquesta institució reial era on es
preparaven els enginyers militars per la realització de construccions defensives,
d'edificis públics i religiosos.('Q'Els mestres de cases del principat es forniaven a
l'academia de Barcelona i posaven en prictica els seus coneixements en els edificis parroquials. A més que la traca de tots els edificis de nova planta a partir de
la decada de 1780, havia d'estar aprovada per la Real Academia de Saiit Carles,
amb seu a Valencia. Aquesta és una primera característica que il.lustra I'origen
de l'aprenentatge dels models de l'arquitecnira del XVIII a tot Catalunya.
La segona característica, més centrada en les comarques tarragonines, és
la influencia de "l'escola del Camp de Tarragona", entre segle XVI-XVII, amb
Pere Blai, Jaume hnigó i els seus col.laboradors. De l'escola del camp diren~
que van ser els introductors al Principat de I'arquitecmra del renaixement que
es feia a Italia. Aquesta arquitectura de "retorn al classicisme" fou posada en
practica en varis edificis religiosos com I'esglesia d'Alcover, la de la Selva del
Cainp, la de Cornudella, o civils, com el Palau de la Generalitat a Barcelona. Els
edificis religiosos de l'escola es caracteritzen per tenir una planta longitudinal
Y. Joaquim Maiia de Puigverd fa referencia a lobra de Williani J. Calnhsn "Egiéiia, podm i rorieuir n Es(1 750-1874) afirma que::.. el regle . W I l un iiisrrfiva dinn orgim conmrrtorn de rlergat reg~tlnl-i renrlnr.."
10. MORA 1 CAS'I'EI,l.A, Josep. "Ln cortimtr~idnCniniiiy en clieije XV7IP. La Universicir de Cervern
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distribuida en ncs naus, la central i les dues laterals, separades per pilastres. Les
capelles laterals estan comunicades entre sí i no hi ha creuer. Els edificis barrocs, com el de La Riera, segueixen la planta longitudinal dels de l'escola amb la
separació per pilastres, pero hi afegeixen el creuer integrat en la planta des d'on
s'aixeca la cúpula.
H i ha historiadors que intenten buscar I'origeri de la tipologia dels edificis
religiosos del segle XWlI en models per als altres. Sembla que I'origen de la
distribució arquitectbnica d'aquestes esglésies és la capella de la Ciutadella de
Barcelona dissenyada per Prbsper de Verboom, enginyer Flamenc a l'any 1718.
El model de la capella de la Ciiitadella té semblantes anib l'església de Les Filler
de la liüitation de Mnrie, obra de F. Mansart, 1708. Aquests models, el de París i
el de la Ciutadella de Barcelona, seran també els antecedents de moltes de les
esglésies set-centistes del camp de Tarragona. Hi ha altres cxemples paradigmitics d'edificis que van servir de "models" als mestres de cases com són: l'església
de Santa Marta a Barcelona, l'església de la Santa Cova a Manresa i la de Sant
Felip Neri a Barcelona. Aquesta última fou dissenyada per tres enginyers que
havien passat per l'Acadkmia de Matematiques de Barcelona.
Per tant, la traga de I'església de La Riera és fruit d'aquestes tres característiques que hem explicat, ja que fins al moment no en coneixem I'autor, ni el
mestre de cases que la va dur a terme degut a la perdua del Ilibre de fabrica* i
de part dels arxius parroquials i municipals corresponents a l'últim quart del
segle XVIII.
Els edificis religiosos coetanis a I'església parroquia1 de la Riera, fets a
l'últim quart del segle XVIII al Cainp de Tarragona, són: L'església de l'Assumpció de les Borges del Camp (1773), Sant Joan Baptista del Catllar (1776),
l'ermita de la Mare de Déu del Camí a Cambrils i el cainpanar de la parroquia1
de la Pobia de i\/lontornt?s (1778), el convent de Sant Agusú de Tarragona
(1780), l'ermita de la Pobla de MontornEs (1782), Sant Marú del Morell (1783),
Santa Maria de Maspiijols (1787), Santa Maria de Vilarodona (1793), Santa
Maria de Barberi de la Conca (1792-1796). Totes elles són esglésies espaioses
amb capacitat per donar cabuda a l'increment de població. D'uila o tres naus
amb planta de creu Ilatina, algunes d'elles arnb creuer, voltes de canó i quasi
sempre amb llum zenital a través de la cúpula o dels finestrals oberü a les llunetes.
2.3 La data de construcció. Eestil
Segons la visita pastoral de 1827, feta per l'kquebisbe Juan de Echanove,
s'esmenta en la memoria de la visita, que l'església "nova" es va comengar a edificar el 1788, allargant-se la construcció fins al 1790. També hi ha una altra noticia i és que l'obra del campanar no va resultar prou ferma i I'any 1792 hi va
haver un moviment de parets que motivi que s'afegissin dos contraforts exteriors al campanar. Aquests contraforts són dues arcadcs que veiem quan anem
pel camí del cementiri ve11 -antiga "calle de baix"- del poble de Virgili.

L'església parroquia1 de Santa Margarida de la Riera de Caia correspon
per la seva cronologia (1788-90-92) al barroc tarda i la seva traca arquitectbnica
obeeix a un estil popular o barroc "autocton".
Les caracrerístiques d'aquest barroc "autocton" són el gust popular per la
decoració exuberant de les facanes, que fa que s'apropi a les últimes tendkncies
del rococó, la pervivencia de solucions constructives inedievals, com per
exemple les grans rosasses de les facanes que entren en confrontació amb la cúpula, element barroc d'il.luminació interior per excel.lkncia o la utilització de
I'economica volta catalana per l'abovedament interior. Aquestes característiques
les podem observar clarament a i'edifici de La Riera.
Tot i així la traca arquitectbiiica de l'edifici de La Riera no es pot mesurar
des de la puresa d'un estil arquitecthnic concret, si no que en aquest edifici, com
d'altres, són hereus de la llarga tradició i evolució de I'arquitecmra popular a
Catalunya personificada amb el bon saber fer dels mestres de cases. Aquests
s'adaptaven a les "modes" o estils constructius de les diferents kpoques de la
manera que podien.
Direm que en l'edifici de La Ricra hi conflueixen viries solucions arquitectbniques de diferents estils. 1:església de La Riera és com una "escudella barrejada". Es a dir, un exemplar de barroc autbcton, reinterpretat i sincretic*, per
dir-ho d'alguna manera. Es precisanient aixo que el fa característic, amb personalitat i inés proper a una arquitectura popular encaixonada dins d'uns parimetres classics.
2.4 L'epoca: La Riera a l'últim quart del segle XVIII

Segons la Geografia General de Catalunya al 1787, -quan faltava un any
perquk s'iniciessin les obres de la nova església- a La Riera hi vivien 1.333 habitants i 125 a Virgili i -Ardenya.("' El creixement demogrhfic de La Riera
queda ben palks si coinparem les dades de la població a principis del segle
XVíIT, al 1708 quan a la Riera tant sols hi havien 100 cases, és a dir uns 311
habitant~."~'
La certa riquesa de La Riera ve donada per i'existkncia d'una part de la
població menestral que treballava a casa manufacturant el cinem i el Ili. Són els
teixidors que eii I'últiina ineitat del sede XVIII, al municipi de La Riera -Virgili
sc'n comptabilitzaven 84.(13)L'alua font dc riquesa 6s el canip, amb els conreus
de fruits, cinem i viiiya. El comer!: de l'aiguardent tamtté sera important com
també la producció de cereal mblt dels tres molins bladers que es troben en el
terme municipal.
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Tampoc hem d'oblidar que al 1769 la Reial Audiencia de Castella va
aprovar la unió de La Riera i Virgili i que al 1770 el Capiti General de Catalunya la va san~ionar."~~Aquesta
unió sembla que fou per inotius economics i va
suposar un front comú de les dues poblacions alhora de plantar cara a les adversitats, al Marques de Tamarit i per comerciar els productes rnanufacturats (text i l ~i aiguardents) en mercats interns, nacionals i internacionals.
De caricter més general, fmit en part, del reformisme borbbnic, són la
millora de la higiene i l'agricultura, la progressiva desaparició de les pestes pel
fet de gaudir d'uns anys de pau, sense guerres amb altres estats fan que el país
prosperi, la demografia augmenti i el comer$ creixi.
Veien~doncs, que a finals de segle sembla que es donen unes condicious
favorables perque el poble de La Riera -unit amb el de Virgili- dugui a terme la
consuucció d'una obra de tal magnitud. Sera la mateixa obra, acabada alnb tota
seguretat cap al 1793 la que encetari un període d'incerteses econbmiques, amb
continus anys de males collites, de guerra amb la Franca revolucioniria, de contribucions especials per a la guerra (Cens dels Miquelets al 1795)... tot aixb fari
minvar la població, la riquesa, el comerc i la capacitat de resposta davant les adversitats. La Riera tocara fons amb I'esclat de la Guerra del Frances. Una conseqüencia de tot aixb sera I'epidemia de 1809.

3. INTERIOR DE L'OBRA NOVA FINS AL JUNY DE 1936
3.1 Els altars de la parroquia abans de la destrucció de 1936

Per parlar dels altars anteriors al 36 ens hem valgut de les descripcions de
l'interior del temple parroquia1 fetes després de 1792, un cop acabada I'obra
nova. Aqnests documents són la visita pastoral de i'arquebisbe Juan de Echanove, al 1828. La visita a La Riera de l'excursionista instructor de les tropes
d'Exploradors d' Espanya, José Ruy Feruández, al 1917 i I'Inventari de la parroquia fet per Mossen Guardis, a l'any 1924. A més han sigut de gran valor documental i historie el poder comptar amb tres fotografies de i'interior de l'edifici
d'abans del 36.
Abans de la Guerra Civil i segons l'inventari de la parroquia realitzat per
Mn. Guardis al 1924, hi bavia onze altars. El del Sagrat Cor, l'altar de Sant
Josep, el de Sant Roc, Sant Antoni de Pidua, Sant Sebastii, del Sanússiin, el de
la Verge del Roser, el de Sant Isidre, del Puríssim Cor de Maria, I'Altar Major
dedicat al culte de Cauta Margarida i el Baptisteri.
Actualment l'església de Santa Margarida compta també a~nbonze altars
reconstruYts després de la Guerra civil i que van anar a cirrec de les cofradies i
del poble. Aquests són I'altar del Sagrat Cor, el de la Verge del Roser, el de Sant
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Isidre, el de Sant Josep, el de la Verge de Lourdes, la Immaculada Concepció,
de la Santa Creu, la capella del Santíssim i el Baptisteri. Es van perdre dues titularitats la de Sant Roc i la de Sant Antoni de Pidua i, en canvi, se'n van afegir
dues més: la de Santa Creu, que no tenia altar i la de la Verge de Lourdes.
Segons aquesta relació hi havia dues mides d'altars. Els "grans", que
n'eren tres, situats al tester i als extrems del creuer i els "petits" que es disposaven a les capelles de les naus laterals. D'aquests tres es conserven testimonis
fotogrifics.
Els altars "grans" per ordre d'antiguitat són l'altar del Roser (esmentat en
la visita de 1737), I'altar del Sagrat Cor (el titular és el Sagrat Cor des de finals
del segle XM, pero el retaule barroc és anterior a i'advocació) i l'altar major (de
l'ultiina decada del segle XVIII).
Els altars "petits" són I'altar de Sant Josep, el de Sant Roc, el de Sant
Sebastii, el de Sant Isidre, el del Puríssim cor de Maria, el de Sant Antoni de
Pidua.

3.2 Els dtars "grans"
3.2.1 El retaule de la Verge del Roser

Entre tots aquests destacava l'altar de la Verge del Roser, situat al creuer i
que segons la tradició fou pagat perla familia Borras, que ostentava el tito1 de
Marquesos de la Barcena. Sembla ser, que van tenir el privilegi de poder estampar el seu escut d'armes a la part superior del mateix. De ben segur, que
aquest altar ja procedia de l'antic edifici i que fou instal.lat al nou. Destacava per
la seva monumentalitat, pel nombre d'imatges i pcls relleus (medallons) que
tenia i que feien al.lusió als misteris del rosari. Es descoiieix qui va ser I'escultor
i I'any en que va ser fet.
Sabem de I'existencia d'un retaule dedicat al Roser per la visita pastoral
1656. En la visita pastoral de l'kquebisbe Pere de Copons al 1737, se'ns explica
que en aquest altar hi havia un benefici fundacional datat al 1707"5).Aquest benefici constava d'un nombre determinat de misses que es deien al llarg de I'any
en memoria dels difunts de la fanulia Borris i també es fa una relació de les
terres que contribuien a pagar aquest benefici.
Per les descripcions que bem pogut consultar i per fotografies d'abans del
36 creiem que fou bastit a la primera meitat del segle XVEI. Era d'estil barroc i
estava realitzat en fusta i esntc treballats i daurats. Estava presidit per una talla de
fusta de la Verge del Roser (1,25 cm) acompanyada d'altres esculnrres de fusta,
com eren una irnatge de Sant Domenec (1 m) i una altra de Santa Caterina de
Siena (1 m), ambdós sants, propagadors de la dcvoció del rosari, a cada costat.
Estava distribuit en tres pisos: el primer amb la predel.la de l'altar, amb
dos medallons a banda i banda. El segon pis, hi havia el nínxol del titular, el
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roser al mig i als costats dos sants més, separats per quatre columnes adossades.
Al peu de cada columna, una figura més petita, en total quatre. Entre les columnes es disposaven una serie de medallons amb temes a1,lusius al rosari i a la
part superior, rematant I'altar, hi havia una gloria d'ingels. Aquest retaule tenia
una confraria que s'encarregava del seu mantcniment.

3.2.2 El retuule del Sugrut Coi.
Situat a I'altre extrem del creuer. Destacava pel barroquisme de les seves
formes que l'apropen a l'estil rococó i perla monumentalitat del mateix, d'uns 5
metres. El sant tinilar abans de la destrucció del 36 era el Sagrat Cor. Aquesta
i~natgees va instal.lar en el retaule barroc el 9 de juny de 1895 en la festa de
L'Apostolat de I'oració, canviant així l'advocació originaria. N o coneixem el
mestre retaulista que el va fer ni tampoc I'any i per aixb intentarem fer-ne una
aproximació.
Creieni que, per la tipologia, aquest d'altar va ser fet cap a rnitjans del
1
1 ja que és una copia popular i simplificada del nímul per a Felip V,
segle m
aixecat a la Universitat de Cervera, dissenyat per Pere Costa, el 1746 i del qual
se'n feu una difusió a través dels gravats commeinoratius. El mestre que va fer el
retaule del Sagrat Cor de La Riera va tenir entre mans aquest gravat.
Es tracta d'un retaule de tres cossos. L'inferior a I'altar amb un frontal
l'escut del Carme. El nínxol central, octipat per la imatge del Sagrat Cor flanquejat per columnes adossades de les quals pengen garlandes florals i a la part
superior una imatge de la Verge del Cartne amb el Nen.
Creiem que el retaule antigament estava dedicat al culte marii. Concretament la titularitat del qual seria la Inrmaculada Concepció o tarnbé anomenat a vegades Puríssim Cor de Maria, ja que en el nínxol central, a dalt de
tot apareix I'cscut de la Verge, i també sabem que en aquest altar es col.locava
la imatge de la Verge de la I,litera, coneguda per alguns avis de La Riera com
"la dormilega".

L'altre retaule que destacava per la seva magnitud era I'altar Major.
Aproximadament d'uns 6 metres i rnig d'algada. Arquitectbnicament estava
format per un basament, unes columnes d'ordre gegant amb capitells compostos i una cornisa amb hídries*. L'estil del mateix és d'un classicisme contingut. Estava distribuit en tres cossos. A la predel.la de I'altar un tabernacle
amb un sagrari en forma de teniplet amb cúpula. Al mig, la posella central
on hi havia una talla de Santa Margarida amb el drac de grans dimensions i a
la part superior una aparició del Pare etern entre raigs i núvols. A banda i
banda de Santa Margarida, dues santes més: Santa 'Teresa i Santa Llúcia. La
titular de I'altar major i de la parroquia és Santa Margarida queja és anomenada com a tal en la visita pastoral de 1656 a I'esgl+sia antiga. De ben segur
que l'advocació és molt més antiga que aquesta data, segurament d'origen

medieval i estretament relacionada amb l'ermita que hi havia al costar del
castell de Montoliii, conegut també com "Castell de Santa Margarida" o "El
Castellot".
Aquest altar es pot etiquetar com acadernic pel seu classicisme contingut
en les formes i per la seva mesurada decoració. Aixb ens fa pensar que fos bastit
cap a finals del segle XVIII, cap a la decada de 1790. En aquells temps l'obra
nova ja estava acabada i era indispensable per reial decret que per la realització
de qualsevol obra pública o religiosa s'hagués de trameue a les Reials Academies de Belles Arts una traca arquitectbnica del projecte per a que fos aprovat
perla institució reial. Així ho anuncia la Reial cedula publicada el 25 de maig de
1787, sota el regnat de Carles 111. Vegem-bo:
"...Asimimo manda S M, que los Arquitectos, o Maesrvos ,mayore.T da las
capitales y Cabildos Eclesiasticos principales del Rqno, sean precisamente Académicos de mérito de San Fernando (ó de San Carlos, s i j i ~ e ~ene el Reyno de Valencia) pa7.a lo qual, sienzpre que baya vacante de este empleo, lo avisarán á dichas
ucudemius con expre~-ió,rdcLsueklo asigzudo y Los su?eto.s digzo.9 de desempeñarlo...
manda se presente antes a una de las dos refridus Academia.spar,a m aprobación
el diseno de los retablos y demas obras de los templos; lo que igualmente se debe
practicar tambien e?z qw~le.sqzdieraedificior públicos que se intenten consm~irde
nuevo, o reparar en parte p~incipal..»(16)

La Reial cedula anomena temples, retaules o edificis públics. Hem de
pensar que la maca arquitectoniea de I'edifici parroquia1 de La Riera fou tanibé
revisada per les Reials Academies de Madrid o Valencia.
L'inventari de Mn. Guardis, de 1924, no ens parla de I'any en que va ser
fet, pero la descripció que en fa Ruy Fernández el 1917, ens explica que fou
bastit a finals del XM, ja que al seu darrera hi va veure la data 1887.
I-Iem pogur esbrinar que la data que va veure Ruy Fernández és deguda al
repintat (emblanquinat) que es va aplicar a les parets interiors del temple pels
voltants de 1886-87, pero que no fa referencia a l'any de eonsuucció del mateix.'"'
Existeix una relació de donatius dels vilatans de La Riera per pintar l'església i daurar els altars de l'any 1896. Per tant deu anys després de l'ernblaiiqui~iat(1886) es pintava I'església.
En la visita pastoral de 1827 s'explica que I'altar Majar que hi havia a la
parrbquia procedia de I'antiga església, per tant que havia sigut aprofitat. També
mana que en els altres altars antics agredits durant la Guerra del Frances s'iniciés una corresponent rehabilitació. En aquest altar hi havia un alue benefici*
que estava sota I'advocació de Tots els Santq.

Pensem que sí que hi havia altars aprofitats de i'anterior església pero en
referencia a I'altar Major, estilísticament i per la seva monuinentalitat creiem
que fou fet de nova planta pels voltants de la decada de 1790.
3.3 Els altars petits

Serien els vuit altars restants situats a les naus laterals dc l'csglésia. Calcada d'aquests retaules seria la d'uns tres metres i mig aproximadament. Destacant cntre tots ells pes la qualitat de les talles de fiista el retaule de Sant Isidre.
3.3.1 El retaule de Sant lridre

Siniat al costat del retaule del Roser. Juntament amb el del Roser i el de
Santa Margarida és una de les tres advocacions rnés antigues de la parroquia i
que gaudia de forga popularitat. La primera menció d'un altar dedicat al culte
de Sant Isidre és en la visita pastoral de 1656. Aquest sant era el patró deis treballadors del carnp, és a dir, dels pagesos i se'l treia en processó el dia de la seva
festivitat. De la destrucció del 36 es va salvar una imatge processional de Sant
Isidre que és del segle XVII.
Fins al 1924 ]'Altar de la Sant Isidre estava distribuit en tres cossos. L'inferior amb la predel.la de l'altar hi havia un relleu treballat on s'explicava la vida
del Sant. El cos del mig hi havia un ninxol entre dues columiies on s'allotjava la
imatge del titular (d'l'l5 m. d'alcada) flanquejat per més relleus al.lusius a la
vida del sant i a banda i banda dues imatges més. Una de Sant Joan Baptista amb
I'anyell i una altra de Sant Benet (d'l m. d'alcada). Al cos superior de l'altar hi
havia una altra imatge de 0'50 m. d'alcada.
Creiem que per les descripcions que tenim era un altar d'estil barroc amb
profusió de daurats, com el del Roser i que procedia de I'anterior església.

4. PLANTA 1 EXTERIOR DE L'OBRA NOVA:
DESCRIPCI~ARQUITECTONICA ACTUAL

4.1 L'edifici
És un edifici de planta de creu llatina inscrit en un rectangle on es destaca
la nau central de les laterals. La nau central esti dividida en tres trams separats
per pilastres i coberta amb volta de canó amb llunetes sobre pilars quadrangulars. Cada una d'elles té un finestral amb vitralls.
L'edifici té creuer no gaire marcat i al ceiitre d'aquest s'a¿ueca una cúpula
decorada ainb gallons sustentada per petxines. N o té un tambor marcat sinó qiie
també esta articulada per Ilimetes, quatre de les quals allotgen petites finestres
obertes a l'exterior, les quatre restants estan tapiades. A l'exterior, la cúpula adopta
una forma octogonal. A banda i banda del creuer, sobre els altars, s'allotgen dos
uils de bou que ajuden a il.luminar l'interior.

L'esplCsia. a l p t i planta

El tester de I'església adopta una forma poligonal i esti cobert per una
volta de mitja esfera articulada amb llunetes i nervacions que acaben amb una
falsa clau de volta. A banda i banda de I'absis trobem dues prolongacions de les
naus laterals. A la dreta la sagristia que té unes escales que accedeixen a un
segon pis situat entre la volta i la teulada. A l'esquerra trobem la capella del Santíssim, reformada recenunent.
Al peus de I'església hi ha un gran are carpanell molt rebaixat amb una
llum equivalent a tota I'amplada de la nau central. Aquest arc sustenta un cor al
qual s'hi accedeix per unes escales situades a la torre o campanar.

4.2 El campanar
La major part de I'edifici esta realitzat amb maconeria amb reforcos de
pedra a les cantonades, als finestrals i a les parts que acaparen més decoració,
com són la portada i el campanar. El campanar esti format per tres cossos decreixents. El primer cos és quadrangular realirrat amb maconeria. En aquest
primer cos hi ha diverses finestres que il.luminen I'interior on hi ha l'escala que
dóna accés al cos de campaues. El següent cos té forma octogonal, és on
s'allotgen les campanes. Actualment n'hi ha tres. Té quatre obertures i les altres
quatre estan fingides. El rellotge esti situat en el punt on el cos quadrangular
passa a ser octogonal.
El tercer cos compren la balustrada o balcó en el qual també hi ha quatre
obertures separades entre elles per volutes És una de les parts on la pedra esti
més treballada i tasnbé snés malmesa. La part superior articulada a partir d'una
cornisa en la qual s'inicia el cos piramidal a modus de pinacle encimbellat per
un pene11 que marca la direcció dels vents.

Els elements més destacas que articulen la facana són la portada, la rosassa i la cornisa superior.
Ida portada esta situada a I'oest. Té un are escarzer niolt rebaixat. La porta
esta flanquejada per dues columnes toscanes embegudes sobre unes contrapilastres.
La cornisa és partida i el frontó és curvilini sobre el qual s'allotja la titular
de la parroquia dintre d'una hornacina flanquejada per dues volutes.
Dinne del frontó cunilini hi ha una decoració vegetal i al centre destaca
una creu entrella~adaamb les lletres que conformen el nom de "lerus Chrisms".
A banda i banda de I'hornacina de la titular hi ha dues Hidries.
La rosassa esti dividida amb vuit partions. El quadrifoli central fou restaurat després de la guerra.
La cornisa en forma de curva esta encimbellada per una creu de pedra,
desapareguda avui dia. Sota de la mateixa bi ha un u11 de bou que il.lumina
l'espai interior que resta entre la volta de rajola i I'encavallada de fusta que
aguanta la teulada.

Benefici: Cirrec o privilegi que dóna I'església al qual hi va annexa una renda.
Hídries: Element decoratiu arquitectonic en forma de copa. Vegeu dibuix.
Sincretic: (o sincretisme) Tendencia a fondre o combinar elements religiosos
de procedencia diferent.
Quadra: Districte especial (terme o nucli de cases) dinue d'un castell termenat.
Llibre de fabrica: Llibreta on hi havia els comptes i anotacions manuscrites del
mesue de cases i l'empresari, referents a I'estat i evolució dels pagaments i
contractes de l'obra de l'església.
Mandata: Manaments o disposicions que fa I'Arquebisbe a la parroquia, al capella o a 1'Ajuntament després d'una visita pastoral. Quasi sempre fan referencia a la moral de la població, el compliment litúrgic per part del capella o bé el manteniment de I'edifici parroquial.
Sufraginia: Que depen d'un altre. En aquest cas, quc depen d'una alua parroquia més important.

