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SANTA MARIA DE LA TOSSA
Església pre-romànica del segle X-XI
Exterior de l’esgl sia:
Exteriorment té forma rectangular, amb coberta de lloses, a dues vessants.
Al cantó de llevant sobresurten tres absis, d'estil llombard, amb arcuacions
entre lesenes. A la paret de migdia, seguint el costum de l'època, hi ha
el portal d'accés, que és fet per un arc de mig punt, format per grosses
dovelles que reposen sobre una imposta simple, amb senzilles
ornamentacions desgastades pel temps.
Corona el mur de ponent un típic campanar d'espadanya, de doble
arcada, del segle XVII. Posterior a tot això és l'adossament d'una petita
capella al flanc de tramuntana.

LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA
En el seu interior s'hi troba una talla dedicada a la Mare de Déu de Gràcia.
És una representació molt ben proporcionada de la Verge asseguda en una
cadira.
Vesteix túnica i mantell rodó, el cap cobert amb capellina, que li davalla
fins les espatlles, i porta corona. Té l'infant assegut damunt el genoll
esquerra amb contraposició amb una bola que sosté a la mà dreta.
El Nen vesteix una túnica, la mà dreta en actitud de benedicció i en l'altra
mà sosté un llibre tancat. Substitueix a les antigues imatges desaparegudes
per diversos infortunis.

INTERIOR DE L'ESGLÉSIA
La planta interior del temple té la originalitat, que respon al tipus basilical,
és a dir, de tres naus. Tres naus en volta de canó i lleuger arc de ferradura.
Les naus reposen sobre sis arcades. Aquestes arcades reposen sobre
columnes curtes i massisses i capitells desproveïts de tota ornamentació.
Aquesta primitiva església, per influència del bisbe Oliba, va ser allargada
amb el presbiteri i tres àbsis, aquests amb arcuacions i bandes llombardes
i una finestra al mig.
Un conjunt de finestres de doble esqueixada il·luminen discretament
l'interior del temple.

Virgin Mary
In the church there is a delicate carving of the autochthonous Virgin Mary
called Mare de Déu de Gràcia. It is a very well proportioned virgin sitting
on a chair.
She wears a tunic and a rounded mantle. On her head she wears a crown
and a long hood covering her shoulders. The child Jesus sits on her left lap
while she holds a ball with her right hand.
The Baby wears a tunic. His right hand is in a blessing attitude and the left
one is holding a closed book. This carving replaces ancient images missing
after a number of misfortunes.

THE INSIDE
The peculiar floor plan inside the temple is Basilica shaped, that is to say,
a floor plan which includes three naves. These three naves are barrel vault
design with slight horseshoe arches.
The three of them lie on six arches that rest on short and solid columns
with non-ornamented capitals.
Under the influence of bishop Oliba, this ancient church was extended
with a presbytery and three apses assembled by arcades and Lombard
bands with a window right in the middle.
A set of windows illuminate the interior of the temple.

SANTA MARIA DE LA TOSSA
a pre-romanesque curch from the 10th-11th century
The outside:
The church is rectangular shaped on the outside and it has got a
flagstone gable roof. Three arched apses stand out on its Lombard
style East side. In accordance with the period's customs, the main
entrance is placed on the South wall. This is a horseshoe arch portal
made of big paving stones with worn away ornaments lying on a
modest pillar. On the West, the wall is crowned by a typical double
arched belfry from the 17th century. The little chapel attached to the
North wind flank was built after that period.
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LA VIRGEN DE GRACIA
En el interior de la iglesia se encuentra una imagen dedicada a la Virgen
de Gracia. Es una representación muy bien proporcionada de la Virgen
sentada.
Viste túnica y manto redondo, la cabeza cubierta por una capelina que le
llega por encima de la espalda, y lleva corona. Tiene el niño sentado encima
de la rodilla izquierda en contraposición a la bola que sostiene en la mano
derecha.
El niño viste túnica, la mano derecha está en actitud de bendecir y en la
otra mano sostiene un libro cerrado. Sustituye a las antiguas imágenes
desaparecidas por diversos infortunios.

INTERIOR DE LA IGLESIA
La planta interior del templo tiene la originalidad, de ser de tipo basilical,
es decir, de tres naves. Tres naves en bóveda de medio punto y ligero arco
de herradura.
Las naves reposan encima de seis arcadas, que a su vez se sostienen sobre
cortas y macizas columnas y capiteles desproveídos de ornamentación. El
enorme peso de la bóveda de piedra exige paredes sólidas que le dan un
aspecto macizo.
Esta primitiva iglesia, bajo la influencia del Obispo Oliba, fue alargada con
el presbiterio y tres ábsides, estos con arcuaciones y bandas lombardas
con una ventana en el centro.
Un conjunto de ventanas de doble vertiente iluminan discretamente el
interior del templo.

SANTA MARIA DE LA TOSSA
Iglesia pre-románica del siglo X-XI
Exterior de la iglesia:
Exteriormente, la iglesia, tiene forma rectangular, con cubierta de losas
a dos vertientes. Por el este, sobresalen tres ábsides de estilo románico
lombardo, con arcuaciones entre lecerías. En la pared de mediodía,
siguiendo la costumbre de la época, se encuentra el portal de acceso,
construido con un arco de medio punto, formado por grandes dovelas
que descansan en una columna simple y unos capiteles con ornamentación
simple y desgastada por el paso del tiempo.
Corona el muro oeste un típico campanario de espadaña, de doble arcada
del siglo XVII. En la parte norte tiene adosada una capilla de construcción
posterior.
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Història
La seva història es remunta a l'any 987, quan el bisbe Froià, al mateix temps que erigia la Torre del
Castell, va construir al costat una sòlida església que, contracorrent de l'època que les cobrien amb
encavallades de fusta, la va cloure amb voltes a fi d'evitar la destrucció en les freqüents invasions
de sarraïns. Desprès d'uns anys d'abandonament, va esser acabada cap el 1032 per impuls del bisbe
Oliba, en el procés de repoblació de la comarca. Sembla acabada, aquesta reconstrucció, l'any 1035.
Fou parròquia activa fins que al 1614 la parròquia fou traslladada a Santa Margarita i restà com a
sufragània seva.
L'any 1954 el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i el Servei de Restauració de la Diputació van
procedir a la seva restauració sota les directrius de l'arquitecte Càmil Pallàs i Arisa.

La Mare de Déu
En el seu interior s'hi troba una talla dedicada a la Mare de Déu de Gràcia. És una representació
molt ben proporcionada de la Verge asseguda en una cadira. Vesteix túnica i mantell rodó, el cap
cobert amb capellina, que li davalla fins les espatlles, i corona. Té l'infant assegut damunt el genoll
esquella amb contraposició amb una bola que sosté en la mà dreta. El Nen vesteix una túnica, la
mà dreta en actitud de benedicció i en  l'altra mà sosté un llibre tancat. Substitueix a les antigues
imatges desaparegudes per diversos infortunis.

Arquitectura
Obra del segle X, renovada i acabada al segle XI.
Te tres naus pre-romàniques de sis tramades, voltes en lleugers arc de ferradura, forma que es
repeteix en les arcades que reposen les naus. Aquestes arcades descansen sobre curtes i massisses
columnes amb àbac i capitells desproveïts de tota ornamentació.
Aquesta primitiva església, per influència del bisbe Oliba, va ser allargada amb el presbiteri i tres
àbsides, aquests amb arcuacions i bandes llombardes i una finestra al mig.
Exteriorment té la forma rectangular amb coberta a dues aigües.
A finals del segle XVI s'afegeix la capella del cantó nord, dedicada a la Verge del Roser
Corona el mur de ponent un campanar d'espadanya de doble arcada, de construcció posterior.
El portal, encarat al migdia, és d'arc rodó i adovellat construït al s. XVI.
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