
OLÈRDOLA 
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Localització 
 
El terme municipal d’Olèrdola té les principals poblacions a Moja (a 2 km de Vilafranca del 
Penedès, Alt Penedès) i a Sant Miquel d’Olèrdola (a uns 11 km). L’envolten uns petits nuclis de 
població, com Ferran o Viladellops.  
 
El principal atractiu de la ciutat d’Olèrdola és la ciutat ibera, romana i medieval. Un important 
jaciment arqueològic situat sobre una elevació de terreny a uns 3 km de Sant Miquel d’Olèrdola.  
                                                                                                  
El petit temple de Sant Jaume, conegut també com de Sant Esteve, s’aixeca al centre del nucli 
urbà de Moja, petita població situada a 2 km al sud-oest de Vilafranca del Penedès. Dels afores 
d’aquesta última localitat parteix la carretera BV-2119, que condueix fins a Moja.  
 
 
Datació 
 
XI – XII 
 



 
Estil arquitectònic 
 
Romànic 
 
 
Descripció 
 
La capella de Sant Esteve de 
Moja és un edifici de 
dimensions modestes que té 
una única nau i un absis 
semicircular. La coberta de la 
nau és de volta de canó, i 
l’absis, que ve precedit per un 
doble arc triomfal, està cobert 
mitjançant una volta de quart 
d’esfera.  
 
La volta de canó es veu 
reforçada per un arc faixó que 
arrenca de dues pilastres 
adossades als murs laterals.  
 
 
Al segle XIII s’hi afegiren dues capelles rectangulars, a manera de transsepte. Aquestes capelles 
estan cobertes per voltes de canó apuntat i tenen finestres rectangulars de doble esqueixada 
que deixen passar poca llum. Les dues capelles són de menor altura que la nau central i s’obren 
a ella a mitjançant dos grans arcs apuntats.  
 

L’exterior del temple presenta diversos elements 
remarcables: el campanar, elevat sobre el tram immediat a 
l’absis que s’aixeca sobre un petit sòcol i l’absis, 
compartimentat en cinc registres gràcies a les lesenes que 
el solquen.  Entre elles hom ha disposat en grups de dos, 
arquets cecs amb petites mènsules als extrems. Les 
mènsules són llises , excepte la més meridional en la qual 
s’ha tallat un rostre humà treballat amb simplicitat.  
 
Penjada al mur septentrional de la nau hi ha una petita 
caixa sepulcral gòtica amb coberta de dos aiguavessos i 
front decorat amb arcuacions apuntades i entrellaçades, 
que recolza en dues mènsules decorades amb permòdols a 
l’extrem inferior i rostres humans a la part superior.  
 
La porta d’entrada s’obre a la façana occidental. Es tracta 

d’un gran arc de mig punt format per nou dovelles de considerable grandària que descansen en 
unes impostes amb guardapols, recolzades en grans bancals. Per sobre una petita finestra 
rectangular.  
 
A l’exterior es pot apreciar un  carreuat de dimensions mitjanes, ben desbastat, col·locat en 
filades prou regulars amb ús de morter.  



El campanar s’aixeca en el tram de nau comprés entre l’arc faixó i el triomfal. És de planta 
quadrada i una sola planta i finestres geminades en els seus quatre fronts. Les finestres tenen 
arc de mig punt amb una columna coronada per un capitell com a trencallums. Els capitells són 
de relleu pla i talla molt esquemàtica.  
 
El model d’aquest campanar podria estar en la torre que molt probablement s’alçava 
originàriament sobre el cimbori cupulat de Sant Miquel d’Olèrdola, després desapareguda i 
substituïda per una espadanya.  
 
 
 
Història 
 
L’església va estar primerament sota l’advocació de sant Cugat, com ho demostra un document 
de l’any 10981, quan és esmentada com a possessió del poderós monestir de Sant Cugat del 
Vallès.  
 
Del terme de Moja ja se’n parla l’any 9812 i els comtes de Barcelona l’any 1013 fan una deixa al 
monestir de sant Cugat en el qual també s’esmenta el terme de Moja3. 
 
L’any 1120, Calixt II confirma la pertinença de la capella a Sant Cugat del Vallès amb una altra 
butlla (Cart. St. Cugat, n. 8). D’aquesta dependència del monestir vallesà prové, per tant, la 
primitiva advocació del temple de Moja.  
 
L’any 1153 hi ha documentat un establiment fet per Pere de Ribes, canonge de Barcelona4. 
 
Al segle XIV ja es té constància documental d’una doble advocació a sant Cugat i a sant Jaume. 
Amb el temps aquesta última advocació va acabar imposant-se a la primitiva.  
 
La construcció d’una nova església parroquial al tercer quart del segle XIX no va representar 
l’enderrocament o l’abandó de l’antic temple de Sant Jaume. Ans el contrari, a finals del segle 

                                                           
1 Notes de Mn. Mas.  
Any 1098. 
Urbà II confirma a S. Cugat la església de St. Cugat de Moia.  
Cart. St. Cugat, n. 7.  
2 Notes de Mn. Mas.  

Any 981, juliol, 13   (27 de Lotari) 
Venda de terra i vinya situada al Comtat de Barcelona als termes de Olerdula, Moja (Moia) I DE Sta. Eularia, al lloc 
que nomenen Ruvira feta per Banxi, Arcemir i Juliana de Guislamanno per 30 sous, la qual los hi pervinguéde Gontaldi, 
difunt.  
Arx. Cat. Lib. IV Antq. F. 166, doc. 289. 
3 Notes de Mn. Mas. 

Any 1013, març 29   (17 de Robert) 
Los comtes de Barcelona Ramon i Ermessinda donan a Othó, abat de S. Cugat de Octavià , lo alou anomenat Mogia i 
Albinyana amb sos fins termes i pertenències a a S. Cugat màrtir donà i concedí en testament Adalbert.  
Cart. St. Cugat, n. 2 
4 Notes de Mn. Mas. 

Any 1153, octubre 23  (17 de Lluís Jove) 
Establiment del Mas Olzina, situat al Comtat der Barcelona, terme del castell l’Olerdula, parròquia de St. Cugat de 
Moja (Moga), al lloch dit Olzina, fet per Pere de Ribes, canonge, de l’Església de Barcelona, amb consentiment i 
voluntat del senyor Guillem, bisbe, i del convent de canonges, a Pere Bertran, Maria, sa muller, descendència i 
posteritat, a cens del quart dels fruits de pa i del vi, pagador al estabilient, i després de son òbit a la Canonja.  
Arx.Cat. Lib. IV Antq. F. 114, doc. 291.  



XIX el petit edifici romànic va ser restaurat per iniciativa del bisbe de Vic Josep Morgades, oriünd 
de Vilafranca del Penedès.  
 
 
 
Visites pastorals a Sant Jaume de Moja 
 
1303, juliol, 17 (dimecres). El bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba visità Olèrdola5.  
 
1305, març, 14 (diumenge). El bisbe Ponç de Gualba visità l’església d’Olèrdola. Rep queixes 
d’alguns feligresos6.  
 
 
1310, març, 18 (dimecres). El bisbe Ponç de Gualba visita Sant Miquel d’Olèrdola i tonsurà dotze 
escolars de Vilafranca7.  
 
1313, agost, 10 (divendres). Hug de Cardona, ardiaca i vicari general del bisbe Ponç de Gualba 
(exiliat a Mallorca), visita Sant Miquel d’Olèrdola8.  
 
 
[...] 
 
 
 
Rectorologi 
 
             1303 Pere Galí 
1303 – 1305 Ramon Alió 
1305 – 1308 Simó de Pedrenchs 
1308 – 1309 Bernat Ortals 
1309 – 1333 Arnau de Colell 
1333 – 1342 Pere Passada 
1342 – 1358 Berenguer Calabuig 
1358 – 1361 Bernat Calabuig 
1361 – 1364 Guillem Calva 
1364 – 1383 Pere de Rocafort 
1383 – 1394 Berenguer Baró 
1394 – 1418 Arnau de Puig 
1418 – 1422 Berenguer Plana 
1422 – 1431 Pere Amorós 
1431 – 1432 Joan Mestre 
1432 – 1435 Pere Amorós 
1435 – 1444 Berenguer Plana 
1444 – 1460 Joan Galter 
1460 – 1480 Lluís Sapera 
1480 – 1493 Joan Ulsina 

                                                           
5 V.P. 1-1, fol. 20; M-N 9. Citat a: Martí i Bonet, Glossa a Ponç de Gualba : visites pastorals (1303-1330).  
6 V.P. 1-2, fol. 31v; M-N 17 Citat a: Martí i Bonet, Glossa a Ponç de Gualba : visites pastorals (1303-1330). 
7 V.P. 1-2, fol. 122 v; M-N 35. Dins: Martí i Bonet Josep Mª, Glossa a Ponç de Gualba : visites pastorals (1303-1330). 
8 V.P. 2, fol. 10; M-N 62. Dins: Martí i Bonet, Josep Mª,  Glossa a Ponç de Gualba : visites pastorals (1303-1330). 
 



1493 – 1495 Pere Soval 
1495 – 1518 Francesc Ulsina 
1518  Antoni Guiu 
1518 – 1519 Antoni Blancas 
1519 – 1530 Joan Lleó 
1530  Gervasi Olibes 
1530 – 1532 Bartomeu Cardona 
1532  Pere Vilar 
              1544 Joan Andreu Codines 
1544 – 1549 Bartomeu Armengol 
1549 – 1550 Mateu Gaset 
1550 – 1552 Jaume Llobet 
1552 – 1552 Antoni Bonet 
1555 – 1559 Gabriel Ferrer 
1559 – 1607 Francesc Tarrassa 
1607  Miquel Espinal 
              1613 Montserrat Castellví 
1613 – 1625 Matías Carbó  
1625 – 1631 Pere Raspall 
1631  Francesc Cansanell 
1631 – 1659 Pere Soler 
1659 – 1667 Pere Colí 
1667 – 1694 Pau Bellvehí 
1694 – 1739 Gregori Nadal 
1739 – 1746 Josep Rossines 
1746 – 1753 Antoni Brunes 
1753 – 1785 Miquel Vila 
1785 – 1788 Ramon Volart 
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Recursos electrònics 
 
Església de Sant Jaume de Moja i capella de Sant Jaume de Moja a Olèrdola. 
http://calaix.gencat.cat 
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