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Capella del Sant Sepulcre 
Carretera C-244, Km. 39,8. 
08734 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 seu principal atractiu és la ciutat ibera, romana i medieval d’Olèrdola, un important jaciment 
arqueològic situat sobre una elevació de terreny a uns 3 km de Sant Miquel d’Olèrdola.  
 
La capella del Sant Sepulcre és dins d’una finca de titularitat privada anomenada “La Tallada”.  
 
 
Datació 
 
Segle XI 
 
 
Estil arquitectònic 
 
Romànic 
 
 
 
 



Descripció 
 
La capella del Sant Sepulcre d’Olèrdola presenta un 
exterior sòlid, d’adusta estructura circular truncada 
només per l’absis de  notables dimensions al costat 
oriental.  
 
La coberta pràcticament plana intensifica la sensació de 
pesadesa, marcada per la verticalitat d’una espadanya 
d’època moderna.  
 
El blanc arrebossat del mur es conserva parcialment i la 
fàbrica original de blocs grans, sense escairar i una mica    
rudes, és visible.                                                                            Planta 

de l’església del Sant Sepulcre d’Olèrdola 
 
Aquests grans blocs estan disposats en filades irregulars i units amb abundant morter.  
 
L’actual porta d’entrada situada al sector oest és fruit d’algunes de les reformes d’època 
moderna. És adovellada amb grans carreus de talla i en forma d’arc de mig punt. Damunt de la 
porta s’obre un petit nínxol decorat amb el Davallament de Crist al Sepulcre (segle XIX o 
posterior) i el número catorze que fa referència a l’estació del Viacrucis que s’iniciava a 
Vilafranca del Penedès.  
 
L’aspecte interior és impressionant, malgrat l’evidència d’obres de restauració que reclama.  
 
 
Decoració de l’interior 
 
Es tracta d’un espai de poc més de 6 m de diàmetre, amb parets gruixudes (metre i mig 
aproximadament) en què s’obren diversos nínxols i obertures, i una coberta cupular emplaçada 
directament sobre els murs. L’absis, de poca alçada, assoleix les dimensions dels murs circulars 
del temple (això implica l’existència d’un pis superior no accessible des de dins).  
 
L’estructura del temple és estranya i sens dubte modificada en època postmedieval, ja que la 
motllura que defineix l’arc absidal sembla barroca. El mateix passa amb les fornícules de l’absis,  
reformades més tard, i en les quals queden restes d’un grup escultòric  de notable qualitat (segle 
XV).  
 
A la rotonda s’obren cinc grans nínxols de dimensions diferents i formes rectangulars, coronats 
per un arc, la funció originària dels quals encara s’estudia.  
 
Les pintures del Sant Sepulcre d’Olèrdola foren descobertes entorn de l’any 1954. Devien cobrir 
la totalitat del parament interior, encara que només es puguin observar alguns fragments1.  

                                                           
1 López i Gómez, Annabel. (2004). Els elements ornamentals dels conjunts pictòrics romànics del Penedès. El Penedès. 

Tardor-Hivern. Dins: RACO 08  www.raco.cat 
 
 
 
 
 
 

http://www.raco.cat/


Els motius decoratius que trobem al conjunt pictòric d’Olèrdola són bàsicament dos: un fris de 
gregues (motius quadrangulars seriats en espiral) –a banda i banda de la porta d’accés– i un 
detall en ziga-zaga, tot i que algunes escenes apareixen emmarcades per dues línies vermelles.  
 
La funcionalitat d’aquest fris devia ser, a part d’ornamental, la de servir de separació entre les 
escenes de l’interior dels arcs i les que segurament decoraven el nivell inferior de la cúpula.  
 
Les pintures es van realitzar al segle XI, en dates no molt posteriors a la consagració del temple.  
Malgrat la seva conservació, molt fragmentada (cal suposar que tota la superfície dels murs 
devia estar pintada), es pot seguir un programa iconogràfic coherent i unitari de gran 
complexitat que contrasta amb l’execució tosca i rústica, com era comú en llocs allunyats dels 
centres de poder i per tants desvinculats dels promotors de l’època.  
 
Xavier Barral2 va proposar ja el 1980 la identificació de dos estils diferents, encara que 
cronològicament coetanis: el primer a la zona superior dels murs i el segon a la pintura dels 
nínxols. Les diferències són perceptibles tot i que la deterioració de les pintures impossibilita 
l’anàlisi al detall.  
 
Les pintures es conserven a les parets circulars de la rotonda (nínxols inclosos) mentre que a la 
cúpula i l’absis han d’estar (si es conserven) sota l’arrebossat barroc que les cobreix. Els colors 
són plans. Predominen els blaus, els grocs i el blanc.  
 
Encara que la descripció del que s’ha conservat és difícil, a causa de la fragmentació i la 
impossibilitat d’identificar alguns motius, es poden consignar almenys quatre àmbits temàtics.   
 
A la zona de l’arc absidal és probable que es representés l’habitual Maiestas Domini, però la 
figura de Crist sols s’intueix.  
 
Judici final 
 
Nínxols del sector occidental de la 
rotonda, i també al mur que els 
separa. El que hi ha representat 
s’interpreta com a part d’un judici 
final, amb diverses figures dels 
benaventurats tant al mur com al 
nínxol central (el de la porta 
d’entrada), on sembla que hi ha restes 
també d’un sant miquel, i amb dos 
curiosos personatges nus i en posició 
invertida situats al nínxol de 
l’esquerra, que s’interpreta com a 
imatge dels condemnats; estan 
envoltats, a més, de diversos éssers 
monstruosos.                                                                            Detall de les  pintures del Judici Final 
 

 
 
 

                                                           
2 Barral i Artet, Xavier (Barcelona, 1947). Doctor en Historia de l’art. Actualment Catedràtic d’Història de l’Art i 

Arqueologia a la Universitat de Rennes (França).  



Sant Sopar 
 
Sobre aquests figures se situa l’inici d’una gran 
escena  que arriba fins a la part superior del 
nínxol més septentrional (encara que la part del 
mig ha desaparegut) i forma el tercer sector 
temàtic del conjunt.  
 
S’hi adverteix la representació d’una gran taula 
rectangular, allargada, amb restes d’un 
personatge dempeus en cadascun dels extrems, 
i diverses figures assegudes.  
 
Mentre que al costat esquerre només es 
conserven les mans d’una d’aquestes figures 
assegudes, al costat dret s’observen dos 
personatges nimbats que gràcies a la presència 
d’inscripcions es poden identificar sens dubte 
amb Crist (IHS) i sant Joan (IOH[ANE]S), que està 
reclinat.                                                                                                      Escena del Sant Sopar 
 
El tercer personatge, identificat com a Judes Iscariot, posa una mà a l’interior d’un plat. Els tres 
personatges estan pintats en tonalitats vermelloses. Es tracta d’una representació del  Sant 
Sopar, encara que la disposició lateral de Crist és francament singular.  
 
 
[Adoració del Nen] 
 
Un altre àmbit temàtic se situa al nínxol 
septentrional, és a dir, sota l’extrem del Sant Sopar. 
Presideix una imatge de la Mare de Déu amb el Nen, 
just damunt de la porta que comunica amb el mas 
adossat a la dreta de la capella.  
 
Es tracta d’una Maiestas Mariae que segueix 
l’esquema habitual de la Sedes Sapientiae romànica.  

 
Acompanyen la Mare de Déu quatre personatges 
amb prou feines identificables, situats, dos per 
costat, a les parets laterals dels nínxols, a més d’un 
àngel turiferari3 a l’intradós de la petita volta que 
cobreix el mateix nínxol.  
 
 
 
                                                                                                               Pintures del nínxol septentrional                                           
 

                                                           
3 Turiferari: figura humana que porta l’encenser. Dins: Motllura còncava composta de dues corbes de radi diferent, 
que decora la base d’una columna. Dins: Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura. TERMCAT. 
http://Termcat.cat   [Consulta 2-4-2020]. 

http://termcat.cat/


La presència d’un estel a costat de l’àngel ha fet suposar que el conjunt representat és una 
Epifania, encara que la presència de quatre personatges en lloc de tres, planteja dubtes 
significatius. Pot ser que es tracti només d’una Adoració del Nen sense presència específica dels 
Mags.                       
 
 
 
Datació de les pintures 
 
El caràcter popular i el deteriorament del conjunt dificulten també la datació. Xavier Barral situa 
l’execució al segle XI per a les pintures dels nínxols, l’estil de les quals vincula amb la tradició 
altmedieval i que conformen la decoració més primitiva de la capella. Per contra, les pintures de 
l’absis i la gran escena del Sant Sopar correspondrien a un estil diferent i més avançat que es 
data entre finals del segle XI i començaments del XII.  
 
 
Història 
 
La primera menció al temple data de l’any 1058, consignada al testament d’un tal Seniol Guillem. 
Aquest testament –que inclou un ampli llegat de propietats immobles4, així com una quantitat 
d’or oferta específicament per a la consagració de l’església. La publicació sacramental del 
mateix testament l’any 10615, jurat a l’altar de sant Joan de l’església de Sant Pere Molanta 
(prop d’Olèrdola), confirma aquestes donacions.  
 
Seniol Guillem era senyor de la Tallada, una de les quadres o divisions del terme castral 
d’Olèrdola i entre les seves possessions hi havia una petita fortalesa que alguns historiadors 
relacionen amb unes restes que es conserven en un pujol prop de la capella del Sant Sepulcre, 
conegudes amb el nom de Castellot de la Barquera6.  
 
A partir del segle XI es va convertir en costum adoptar el topònim del lloc com a cognom i els 
descendents de Senil van passar a anomenar-se Tallada (o Fontallada).  
 
No hi ha més documents en els quals aparegui esmentada la capella del Sant Sepulcre d’Olèrdola 
fins el 1128, quan es consigna entre les possessions de l’orde del Sant Sepulcre de Jerusalem.  
En una butlla atorgada pel papa Honori II. El 1141 els frares del Sepulcre van establir la casa 
central a l’església de Santa Anna de Barcelona. Ara bé no s’ha de relacionar la primigènia 
advocació de la capella amb la seva posterior pertinença a l’orde del Sant Sepulcre, ja que 
aquesta no existia encara en el moment de la consagració de la capella.  
 
No es coneix res del procés pel qual la capella dels Tallada va passar a ser propietat dels frares 
del Sant Sepulcre, tanmateix un membre del llinatge dels Tallada, Pere Gausfred de Tallada, 
apareix documentat com a frare el 1169.  
 

                                                           
4 «Ad ecclesia qui est edificata in onore Sanctum Sepulcrum Domini prope ipsa Taliata (és a dir, per a l’església del 

Sant Sepulcre a la Tallada)» Dins: Enciclopèdia del Romànic a Catalunya, p. 1959. 
5 Arxiu de l’església de Santa Anna de Barcelona, nº 78 (volum 2, p. 88).  Referenciat a: Badia i Margarit, Antoni M., 
coordinador. Diccionari d’Antroponímia Catalana : volum de mostra [Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca 
de Dialectologia i Sociolingüistica, X, p. 84. 
6 Rep aquest nom per la seva proximitat a la masia de la Barquera. Les restes permeten deduir que el conjunt tenia  

planta quadrada irregular d’uns 15 x 26 metres, i una torre de planta circular. També és possible d’apreciar-hi les 
bases d’alguns murs que devien configurar diverses estances. El material de construcció és la pedra, poc treballada, 
però disposada d’una manera regular.  



No està confirmat que existís a Olèrdola una comunitat monàstica ja que la categorial prioral 
que s’intueix en un document del 11757 no implica que hi hagués vida comunitària. En aquest 
document el cavaller Berenguer de Vilafranca i la seva esposa Arsendis fa donació d’unes terres 
al prior Pere de Llavaneres que governava aleshores la casa de Santa Anna entre els anys 1170 i 
1175. El fet que Pere de Llavaneres fou comanador de Santa Anna planteja dubtes raonables 
sobre aquest tema.  
 
A finals del segle XIII els frares de Santa Anna van vendre la capella al cenobi de Sant Cugat del 
Vallès i a finals de l’edat mitjana va quedar com una capella rural quan l’orde del Sant Sepulcre 
va ser incorporada pel Papa al dels cavallers de l’Hospital, el 1489.  
 
El segle XVIII es va construir l’actual masia adjacent i el 1837 tota la finca va ser comprada per 
Bonaventura Rius, argenter de Vilafranca del Penedès. 
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7«in ipsa ecclesia que in honori Gloriosissimi Sepulcri est edificata in ipsa Taiata, ut ille et alii fratris Sancti Sepulcri 
habitants in Barchinona habeant et teneant per proprium alodium». Dins: Enciclopèdia del Romànic a Catalunya, p. 
1959. 
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