
OLÈRDOLA 
Església de Sant Miquel 
C. 244 Km. 2 
08734 Olèrdola 
Arxiprestat: Vilafranca del Penedès 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 

 
 
 
 
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 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.  
 
L’església de Sant Miquel s’aixeca sobre una plataforma rocosa que acull la ciutat d’Olèrdola, la 
part de la població destinada a primordialment a un ús sacre i cementirial.  
 
 
 
 
 
 



Datació 
 
IX –X 
XI - XII 
 
 
Estil arquitectònic 
 
Preromànic i romànic 
 
 
Descripció 
 
Sant Miquel d’Olèrdola és la suma de dos 
temples juxtaposats. Per una banda l’església 
enterament conservada i les restes d’una més 
petita que s’hi adossa pel costat nord.  
 
El temple que ens ha arribat és d’una sola nau, 
amb cúpula sobre un fals creuer, i es remata a 
l’est amb un absis quadrat més estret precedit 
d’un arc triomfal.  
 
Una volta de mig canó cobreix la nau, igual que l’absis, la cúpula del fals creuer és semiesfèrica, 
i la transició des del quadrat s’aconsegueix gràcies a quatre trompes angulars.  
 
L’església no té transsepte i els quatre arcs torals en què reposa la cúpula, tots de mig punt i de 
la mateixa altura, són un arc faixó de la nau, l’arc triomfal que dona pas a l’absis, i dos arcs 
formers cecs disposats als murs laterals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Planta de l’església de Sant Miquel d’Olèrdola 

 
 
 
Cadascun dels murs laterals apareix recorregut per tres altres arcs formers de descàrrega, també 
de mig punt, però de menor alçada que els disposats al fals creuer, de manera que la nau apareix 
dividida en quatre trams. A conseqüència de tot això, el sistema de suports del temple combina 
tres elements. En els trams més propers al creuer s’adossen als murs dos pilars compostos per 



els pilars que sostenen els arcs formers i les pilastres que recullen els arcs faixons. El conjunt 
agafa la forma d’una T. Per contra els dos trams més propers als peus de la nau només mostren 
quatre pilars gruixuts i rectangulars en els quals reposen els arcs formers.  
 
Dues finestres als murs laterals del fals creuer, una altra al primer tram del mur sud i altres dues 
a l’absis, són els punts a través dels quals entra la llum al temple. Totes excepte la inferior absidal 
(de forma quadrada), són de mig punt. A la façana occidental hi ha una finestra geminada.  
 

A l’exterior, l’església presenta uns volums senzills i 
massissos, sense decoració, on sols destaca el 
cimbori octogonal que envolta la cúpula. La base de 
pedra quadrada indica la preexistència d’un 
campanar de base quadrada per sobre del cimbori 
octogonal com Sant Ponç de Corbera, si bé en 
aquest cas el cimbori és quadrat.  
 
En l’actualitat, però, el cimbori és coronat per una 
espadanya d’acabament triangular i dues obertures 
de mig punt.  
 
En aquesta façana occidental s’aprecia la 
combinació de dos tipus d’aparell. La major part 
mostra l’ús de morter i la quarta part superior un 
carreuat irregular. Entre totes dues classes de 

material és visible l’empremta d’una desapareguda testera triangular que sostenia una antiga 
coberta de dos aiguavessos, similar a l’actual però d’una altura més reduïda.  
 
A la part inferior de la façana occidental s’obre la porta de l’església, d’obertura de mig punt que 
neix de dues grans impostes. L’arc el formen deu dovelles de mida gran, decorades en la seva 
part inferior per una doble motllura bossellada. Dels extrems de les impostes neix un guardapols 
que culmina el dovellatge i emmarca tota la porta. Els brancals de la porta estan formats per 
carreus ben tallats.  
 
Al mur lateral sud queden les restes de dues portes d’accés, avui 
obliterades.  
 
Finestra geminada de la façana 
 
La finestra geminada es va descobrir l’any 1926 en el marc de les 
restauracions dirigides per Jeroni Martorell1. Presenta dos 
toscos arcs en forma de ferradura poc marcada. Al centre de la 
finestra, com a element separador, una columna de fust rodó i 
gruixut solcat per tres bandes i coronada per un capitell 
troncocònic. 
 
 
 
 

                                                           
1 Martorell i Terrats, Jeroni, (Barcelona, 1877 – Barcelona, 1951). Arquitecte i restaurador de monuments. Alumne 
d’Elies Rogent i Domènech i Muntaner. Intervingué en la restauració dels monestirs de Poblet i de Sant Cugat, en el 
pont romà de Martorell i en el conjunt monumental de les esglésies de Terrassa. 



Capitell 
 
Tota la superfície del capitell està treballada amb 
relleus molt superficials, principalment motius 
geomètrics (entrellaçats, cercles, rombes, espirals, 
estels, etc.). 
 
Als angles apareixen sengles apèndixs, reminiscències 
dels capitells corintis d’època romana, molt imitats al 
llarg de l’edat mitjana. Entre ells, espais triangulars 
enfondits.  
 
Els quatre apèndixs estan molt mutilats i només en un 
és visible la decoració en ziga-zaga. A aquesta 
decoració eminentment geomètrica, destaca una 
basta representació en forma d’arbre.  
 
Aquesta peça ha estat relacionada amb altres capitells 
hispans, com algun de San Millán de Suso (San Millán 
de la Cogolla, La Rioja) i de l’església de Santa Eulalia 
de Toledo.  
 
 
Temple romànic anterior 
 
 
Al costat de l’església romànica, adossada al seu flanc septentrional, hi ha les restes d’un altre 
temple anterior del qual només s’ha conservat íntegre l’absis de planta quadrada a l’exterior, i 
en forma de ferradura a l’interior. Aquesta planta interior condiciona el perfil de la volta de quart 
d’esfera. Segurament la coberta (derruïda en l’actualitat) seria de fusta. La conca absidal està 
perforada per dues finestres molt estretes, com si fossin més unes sageteres, de lleuger 
esplandit. A través d’un arc triomfal de ferradura, de dovellatge ben escairat que reposa amb 
dues impostes amb escòcia2, s’obria a una primitiva nau de la qual pràcticament no s’ha 
conservat res, més enllà de la fonamentació, tanmateix es pot saber que era lleugerament més 
ampla que l’absis.  
 
Al mur extern apareix una pilastra rectangular parcialment 
conservada que potser va tenir quelcom a veure en el 
sistema de pilastres de la nau. Quan es va construir la nova 
església, es va utilitzar el mur meridional del temple 
primitiu com a part integrant del mur nord.  
 
La fàbrica d’aquest edifici primitiu mostra dos tipus de 
materials molt diferents: d’una banda la maçoneria de la 
major part dels absis, i de l’altra, els grans carreus ben 
treballats d’algunes zones inferiors i de l’arrencada de la 
nau, probablement reutilitzats d’alguns dels edificis 
romans abandonats de la mateixa ciutat d’Olèrdola.  
 

                                                           
2 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 30-3-2020] 

http://termcat.cat/


A través de la documentació hom pot considerar que aquest temple primitiu es va aixecar als 
inicis del segle X sota el bisbat de Teodoric i el govern comtal de Sunyer. Poc després amb 
l’augment de la població a Olèrdola, es va donar inici a la construcció d’un nou temple que es 
consagraria l’any 992. 
 
Actualment les dues esglésies juxtaposades i es comuniquen entre elles mitjançant un passadís 
obert entre les dues conques absidals.  
 
 
 
Història 
 
Sant Miquel d’Olèrdola és una parròquia del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, a l’Alt Penedès. 
L’antiga parròquia de Sant Miquel se situa dins el terme del castell d’Olèrdola, al nucli antic de 
la població.  
 
Des de l’any 901 ens han arribat documents escrits generats per les activitats de la població3.  
 
La primera construcció de l’església de Sant Miquel es realitzà entre el 917 i el 9374 perquè hi 
ha documents que demostren les diferents consagracions de l’edifici, la primera de les quals 
hauria estat feta pel bisbe Teodoric vers l’any 9355.  
 
Posteriorment a la devastació causada per la ràtzia d’Al-Mansur (985), l’església fou 
reconstruïda i novament consagrada, com ho constata l’acta conservada, que fou signada el 9916 
pel bisbe Vives. L’església fou dotada amb la subjecció d’un bon nombre de petites capelles dels 
voltants7.  

                                                           
3 Notes de Mn. Mas.  
Any 901, juny, 4. 
Venda de terres i altres coses situades al Comtat de Barcelona, terme de Urbe Olerdula prop del lloch que nomenen 
Santa Digna, firmada per Ermengarda a favor de Matfret, per 3 pesses. 
Arx. Cat. Diversorum C, capsa 18, n. 2.  
4 Notes de Mn. Mas. Any 929 

Sunyer Comte de Barcelona fundà el Castell e iglesia de St. Miquel de Olerdula. 
Apuntes históricos de Vilafranca por F.C., 2 v.  
5 Notes de Mn. Mas.  

Any 931 
Existia la Iglesia de St. Miquel començada a edificar per lo bisbe Teodorich i lo Comte Sunyer de Barcelona. 
Revista histórica, tom 4, any 77, f. 53.  
6 Notes de Mn. Mas.  
Any 991. 
Dedicació de l’església de St. Miquel d’Olèrdula l’any 991:  
«In nomine Domini… Nutu dei Actum, est ut edificaretur basilica in honore Christit et beati arcangeli Michaelis, et 
claugeri eterni Petri. In castrum nuncupatur Olerdula…annus Domini DCCCC nonagessimus primus…» 
Arx. Cat. Lib. IV Antq. N. 277, f. 110.  
Dins: Martí i Bonet, Josep, Speculum Novum Titulorum Ecclesiae Barchinonensis, [Església de Sant Miquel d’Olèrdola]. 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, V. III.  [Barcelona : Arxiu Diocesà de Barcelona], 2007.   
Val a dir respecte a la data de consagració que no tots els especialistes hi estan d’acord. Com a mostra apuntem el 
que es comenta a L’Enciclopèdia del Romànic a Catalunya,(p. 1954): «Certament la cronologia concorda amb la 
història constructiva de Sant Miquel, però no hem d’oblidar que es tracta solament de conjectures, ja que no hi ha 
cap constància documental sobre aquest tema. És més, quan la nova consagració d’un temple es produeix a causa de 
destruccions provocades pels musulmans, el més habitual és que el fet es consigni en l’acta de consagració, situació 
que no es dona en el cas d’Olèrdola. De manera que s’ha de ser prudent respecte a aquest tema. Per contra si que 
sembla que la fàbrica s’hagués vist afectada per les incursions dels almoràvits  de 1107 i 1108».  
7 Martí i Bonet, Josep, Speculum Novum Titulorum Ecclesiae Barchinonensis, [Església de Sant Miquel d’Olèrdola]. 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, V. III.  [Barcelona : Arxiu Diocesà de Barcelona], 2007.   



 
La venda d’alous sovintegen a partir de l’any 1000. En són un exemple els documents de l’any 
10348 i 10669.  
 
Encara calgué renovar i tornar a consagrar l’església el 1118, després de les incursions dels 
almoràvits, i fou aleshores donada a la catedral de Barcelona per Ramon Berenguer III.  
 
La prosperitat de l’església començà a decaure amb el despoblament que sofrí la zona en els 
segles successius. 
 
Al segle XIX es traslladà el culte a un nou edifici, dins el poble de la Plana Rodona, que fou beneït 
el 1885 i l’antiga seu de la parròquia roman amb la categoria d’ermita.  
 
El temple que es pot veure en l’actualitat és el resultat d’una intervenció restauradora duta a 
terme entre els anys 1926 i 1928. Les obres, dirigides per l’arquitecte Jeroni Martorell, pretenien 
retornar a l’edifici una puresa estilística romànica i amb aquest fi van eliminar tots els afegits 
que havien anat embolicant l’estructura original amb el pas dels segles i també la decoració i el 
mobiliari interior, que dataven fonamentalment de l’època barroca10. 
 
Més tard, després de les noves destrosses que va sofrir l’església durant la guerra civil, les obres 
de restauració es van reprendre a partir de 1953 sota la direcció de Camil Pallàs11.  
 
El 2008 es va donar per acabada la restauració de l’edifici amb la reconstrucció de l’espadanya i 
les cobertes, una actuació sobre la façana occidental i l’emblanquinat dels paraments i les voltes 
interiors.  
 
 
 
Visites pastorals a Sant Pere d’Olèrdola 
 
1303, juliol, 17 (dimecres). El bisbe Ponç de Gualba visita Olèrdola12.  
 
1305, març, 14 (diumenge). El bisbe Ponç de Gualba visità l’església d’Olèrdola. Rep algunes 
queixes dels feligresos13.  

                                                           
8 Notes de Mn. Mas. Any 1034, juny 13 (3 d’Enric) 
Venda d’un alou situat al comtat de Barcelona, Penadés (Penitense) parroquia de St. Miquel de Olerdula a Pozol i 
Gunyolas (Ceganoles), feta per lo senyor Guadalt i Ermengol, germà seu, fills de Mir, difunt, a Ermengol, fill d’Auritio, 
jutge, difunt, per 3 unses d’or cuit gafarinos o cetinos. 
Arx. Cat. Lib. IV Antiq. F. 192, doc. 446.  
9 Notes de Mn. Mas. Any 1066, gener, 26  (7 de Felip) 
Los germans Ramon, Guillem i Berenguer donnuci venguerem als Comtes Ramon i Almodis terres situades a la torre 
[...] en la parroquia de St. Miquel de Olerdula dins lo Comtat de Barcelona, que confronten a tramuntana ab lo Castell 
Mucií, per preu de 80 mancusos. 
Arx. Cor. Ar. Escript. 367 de Ramon Berenguer I.  
10 Enciclopèdia del Romànic a Catalunya / direcció: José María Pérez González ; coordinació científica: Manuel Antonio 

Castiñeiras González, Jordi Camps i Sòria. Palència : Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 
2014, p. 1954. 
11 Pallàs i Arisa, Camil, (Sant Julià de Vilatorta, 1918 – Roda de Ter, 1982). Arquitecte i restaurador. Director del Servei 
de Catalogació de Monuments (1954 – 1978). Rep les influències d’Eduard Junyent i Puig i Cadafalch. D’entre les seves 
restauracions destaca la del castell de Sant Martí Sarroca, l’església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el Museu 
Episcopal de Vic.   
12 V.P. 1- 2, fol. 20 v; M-N 9.  
13 V.P. 1-2, fol. 31v; M-N 17.  



[...] 
 
El 15 de juny de l’any 2004 una butlla del papa Joan Pau II decretava, sobre el territori de l’antic 

arquebisbat de Barcelona, la creació i distribució territorials de tres noves diòcesis: Barcelona, 

Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. La nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada per 

nou arxiprestats i dues vicaries: Vicaria del Llobregat que agrupa els arxiprestats de Bruguers, 

Montserrat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, i la Vicaria 

del Penedès – Anoia –Garraf amb els arxiprestats d’Anoia, Garraf, Piera-Capellades i Vilafranca 

del Penedès. El bisbe titular de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és monsenyor Agustí Cortés 

Soriano que va iniciar el seu ministeri episcopal el 12 de setembre de 2004. 

 
 
Rectorologi  
 
[...] 
 
1289 – 1315 Jaume de Llor 
1315 – 1318 Vicenç Solà 
1318  Bartomeu Guarner 
             1340 Berenguer Bosch 
1340 – 1342 Ramon de Casebó 
1342 – 1348 Bartomeu Guarner 
1348 – 1349 Guillem Ferrer 
1349 – 1359 Guillem Sauleda 
1359 – 1379 Bernat Parellada 
1379   Nicolau Esteve 
             1384 Boronat de Puigmarí 
1384 – 1389 Joan Saplana 
1389 – 1407 Nicolau Esteve 
1407 – 1429 Berenguer Sunyer 
1429 – 1455 Pere Olzina 
1455 – 1482 Miquel Garcés 
1482 – 1494 Joan Gombert 
1494 – 1496 Bernat Ferrer 
1496 – 1532 Pau Font 
1532 – 1535 Miquel Cirera 
1535  Pere Joan Ayxés 
             1542 Joan Molner 
1542  Grau Oller 
             1549 Bartomeu de Colldesansa 
1549 – 1552 Francesc Queralt 
1552 – 1570  Vicenç Coll de Sansa 
 
 
Abreviatures 
 
A.D.B.  Arxiu Diocesà de Barcelona 
Arx. Cor. Ar Arxiu de la Corona d’Aragó 
Arx. Episc. Arxiu Episcopal 
Cat.  Catàleg 



Lib.  Llibre 
V.P.  Visites Pastorals 
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