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Localització 
 
El municipi d’Olesa de Bonesvalls, o d’Oleseta, està situat a la part sud-oriental de la comarca de 
l’Alt Penedès, al límit amb el Garraf, on anteriorment havia pertangut, i el Baix Llobregat. El 
terme és molt accidentat, ja que es troba emplaçat en ple massís de Garraf-Ordal. Confronta 
amb el municipi de Vallirana i amb el de Begues, els dos del Baix Llobregat.  
 
Una carretera local que va d’Avinyonet a Gavà travessa el terme i segueix en part el traç del camí 
medieval que hi passava.  
 
L’antic hospital està situat en l’antic camí de Barcelona a Vilafranca del Penedès.  
 
 
Datació 
 
XIII – XIV  i  XVI – XVII 



Estil arquitectònic 
 
Gòtic 
 
 
Descripció de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls 
 
L’hospital de Cervelló és el conjunt històric-artístic més important d’Olesa. Ha marcat l’evolució 
del terme i va ser un punt de trobada en una de les vies de comunicació més transitades des de 
l’edat mitjana. Tant l’edifici com la torre i les muralles estan protegides pel decret de castells1.  
 
L’Hospital es troba integrat dins d’un conjunt 
emmurallat format per església, torre, 
construccions annexes i pati. L’edifici principal 
que correspondria a l’hospital és de planta 
rectangular amb coberta de teula a dos vessants i 
a dos nivells.  
 
Les dues façanes que donen al pati  estan pujades 
amb carreus regulars i han estat modificades de 
continu segons les necessitats de cada moment.  
 
Les obertures disposades irregularment són 
balcons i finestres rectangulars. La porta principal 
és d’arc de mig punt amb dovelles regulars de 
pedra, i la que s’obre a la façana lateral és d’arc 
escarser.  
 
L’edifici es complementa amb una torre de planta 
quadrada que es conserva en tota la seva alçada.  
 
 
Història de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls  
 
L’actual territori d’Olesa de Bonesvalls, des del segle XI, va estar sota el domini de la nissaga dels 
Cervelló afins a la família comtal de Barcelona.  
 
El gran trànsit de persones i de càrregues que circulaven per la carretera de Barcelona a 
Vilafranca durant l’època medieval, l’abastament suficient d’aigua, no només perquè 
conflueixen la riera de Begues amb la d’Olesa, sinó per la quantitat d’aigua potable que es 
trobava a poca profunditat, fou unes de les raons per les quals el noble Guillem II2 de Cervelló, 
senyor del lloc, en el seu testament del 2 de juny de 12623 ordenés la construcció d’un hospital 
en el terme d’Olesa de Begues. Guillem II de Cervelló el va dotar amb 1/3 d’un molí, unes 
parellades a  Vilaperdius i, per a fer-les treballar, les joves que rebia a Rocamora. [...].  La seva 

                                                           
1 Decret 22-4-1949 n. 164 i BIC/R-I-51-5567 per la Llei 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 
2 Guillem II de Cervelló va estar casat amb Alemanda de Cabrera i feu testament el 29 d’abril de 1262. Segons el seu 
testament va escollir sepultura a St. Cugat. Dins: Ribera, Manuel. Genealogía de la nobilísima familia de Cervellón, 
1733. Citat a: Miquel i López, Júlia. Miscel·lània Penedesenca, 1997. P. 178.  
3 Testament citat a: Misser i Vallés, Salvador. Glosses històriques d’Olesa de Bonesvalls. Martinell, Cesar. Les 
Hôspitaux, dins l’Architecture gothique civil en Catalogne, p. 56-58.  Dins: Pagés i Paretas, Montserrat. Art romànic i 
feudalisme al Baix Llobregat. P. 331.  



finalitat seria acollir als pobres, pelegrins i caminants i, especialment, els frares menors i els 
predicadors4. 
 
L’any 1274, (va morir aquell any) Guillem fa una donació al Hospital que ell manà construir5.  
 
En una primera etapa l’hospital fou administrat pel prior de Sant Pau del Camp de Barcelona, i 
ja en el segle XIV pel bisbe de Barcelona.  
 
L’edifici experimentà diverses modificacions durant els segles XVI i XVII. El segle XIX, a 
conseqüència de l’obertura de la carretera de Barcelona a València i de la política 
desamortitzadora dels governs liberals, l’hospital perdé la seva funció.  
 
 
Descripció de l’església de Santa Maria de l’Anunciació 
 
L’església de Santa Maria de l’Anunciació de l’Hospital (o Anunciata) apareix documentada per 
primera vegada a la visita pastoral de l’any 13156. Presenta dues fases constructives diferents:  
la torre del campanar de finals del segle XIII, i la nau de la capella del segle XIV.  
 
És un edifici de planta rectangular, d’una sola nau amb arcs de diafragma apuntats i absis recte. 
La part més antiga presenta un embigat a doble vessant, amb arcada apuntada. La coberta del 
presbiteri és una volta de nervis que es repeteix a la sagristia. Un arc de mig punt separa el 
presbiteri de la nau. Per obertures només té una finestra gòtica i una altra de neogòtica. 
L’entrada és d’arc de mig punt adovellat i al seu damunt hi ha una creu patent cisellada en pedra.  
 
El campanar, a l’esquerra de la porta principal, és de base rectangular, d’espadanya, i amb dues 
obertures desiguals amb arc de mig punt. Està cobert amb teulada a dos vessants i amb un nínxol 
per banda. 
 
Al presbiteri lluïen en el seu moment tres altars: al centre, el de Santa Maria de l’Anunciata; a la 
dreta, el de Sant Gabriel i a l’esquerra, el de Santa Marta que es convertí en patrona de 
l’hospitalitat després de la plaga de llagostes de finals del segle XVIII. 
 
Originàriament estava decorada amb pintures murals gòtiques que van ser repicades i tapades 
amb una capa de calç a finals del segle XV.  
 
En la segona meitat del segle XVII s’enderrocà l’antic absis per allargar la nau i s’afegí una petita 
sagristia a la dreta de l’edifici. A principis del XVIII unes altres reformes afegiren una decoració 
amb esgrafiats. El 1809 es va substituir el retaule de l’Anunciata per un de Sant Sever (segle XV) 
procedent de l’Hospital de Sant Sever del carrer de la Palla de Barcelona, clausurat l’any 1925. 
El 1929 aquest retaule va ser traslladat al Museu Diocesà de Barcelona.  
 

                                                           
4 Mensa Episcopal, títol XXII  (Hospital de Cervelló a Olesa de Bonesvalls).  Citat a: Xavier Miret, Primer Congrés 

d’Història Moderna de Catalunya, p. 119.  
5 Notes de Mn. Mas. 

Any 1274, abril, 11.  
Donació de la vila seua de St. Joan d’Olesa feta per Guillem de Cervelló al Hospital que construí a la carretera pública 
de dita vila pels pobres vianants, donant tot quan té a la parròquia de St. Joan de Olesa de Bonesvalls. A més dona lo 
molí de planella i aigua. 
Arx. Cat. Test. Piae Elem. Armari 8 n. 38 
6 Vegeu Visites Pastorals 



L’incendi de 1936 esfondrà la falsa volta i el bigam del segle XVI quedant només en peu les parets 
mestres i l’afegit posterior . L’any 1953 l’arquitecte Puig i Boada restaurà el temple que es va 
obrir de nou al culte.  
 
 
Retaule de Sant Sever 
 
L’església de Santa Maria de l’Anunciació de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls havia tingut un gran 
retaule dissenyat pel fuster Francesc Patau i l’escultor Damià Forment7.  
 
En Damià Forment firma el 19 de desembre de l’any 1534 un rebut de cent quaranta lliures 
juntament amb el fuster Francesc Patau per treballar en un retaule de fusta per a la capella de 
Sant Sever, a l’Hospital dels Pobres del carrer de la Palla de Barcelona. Esmenta que encara li 
faltaven cinquanta lliures per cobrar. En un principi sembla que Forment havia contractat l’obra 
en solitari el 20 de gener del mateix any8 per un retaule de 4 m d’alçada per 4,30 m d’amplada, 
amb les figures dels quatre evangelistes: sants Marc, Mateu, Joan i Lluch i les dels quatre doctors 
de l’Església: sants Agustí, Ambròs, Gregori i Jeroni.  
 
El retaule ja estava instal·lat a la capella del carrer de la Palla el juliol de l’any 1535 com ho 
demostra un document en el qual se l’insta a obrir una fornícula per encabir-hi la imatge de sant 
Sever9. Segons una àpoca signada el 19 d’agost del 1541, la figura de sant sever i la del Déu Pare, 
que coronava el retaule, serien executades per Martí Díez de Liatzasolo que cobra per l’obra un 
total de trenta lliures. 
 
Un cop enllestida l’obra escultòrica, els decoradors portuguesos Pere Nunyes10 i Enrique 
Fernandes el donaren per acabat el 14 de març de 154111. 
 
El retaule de sant Sever és una composició simètrica amb tres cossos verticals emmarcats i 
delimitats per pilastres i altres estructures de repertori ornamental clàssic. Els laterals disposen 
de tres quadrants on es desenvolupen escenes pintades de la vida del sant. El tram central 
presenta una única escena pictòrica a la zona inferior i la resta de la composició està ocupada 
per una fornícula de mig punt amb la imatge de Sant Sever. El retaule es remata amb una mena 
de frontó semicircular central de mig punt on es localitza la figura de mig cos de Déu Pare i que 
està flanquejat per dos més petits amb motius vegetals.  
 
El retaule fou substituït per un altre de barroc de Salvador Viladomat, l’any 168512 i l’obra del 
segle XVI fou portada a Olesa de Bonesvalls, instal·lant-se en una església romànica. Quan el 
1777 es va inaugurar la nova església parroquial de Sant Joan, el retaule continuà ubicat al 
mateix edifici renovat fins que el 1809 va passar al presbiteri de la capella de l’Anunciata de 
l’Hospital. L’any 1929, Manuel Trens, director del Museu Diocesà de Barcelona, traslladà el 
retaule a  Barcelona. El juliol de 1936 va perdre l’estructura de fusta i la imatgeria.  

                                                           
7 Damià Forment (València, 1480 – Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 1540). Escultor. Considerat un dels escultors 

prolífics de la Corona d’Aragó. 
8 J.M. Madurell, La labor pictórica de Pedro Nunyes (op. cit. nota 45), p. 110 –n. 77 i 78-. Citat a: Yeguas i Gassó, Joan, 
l’Escultor Damià Forment a Catalunya. Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 1999, p. 56. 
9 Ídem. Yeguas i Gassó, Joan. p. 56. 
10 Pedro Nunhes, (Portugal, segle XV – Barcelona, 1554). Pintor portuguès que s’establí a Barcelona entre els anys 

1508 i 1513.  
11 Ídem. Yeguas i Gassó, Joan. p. 56. 
12 Vegeu imatge del retaule dins: Yeguas i Gassó, Joan, l’Escultor Damià Forment a Catalunya. Lleida : Edicions de la 

Universitat de Lleida, 1999, p. 57. 

 



Visites pastorals a l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls 
 
1315, juliol, 8 (dilluns). El bisbe Ponç de Gualba visità l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls de Begues. 
El rector Joan Martí presenta una declaració de com és l’Hospital13: 
Hi ha –afirma el rector de l’Hospital- una capella annexa a l’Hospital. El primer responsable 
espiritual és el mateix mossèn que serveix la parròquia: el rector Pere Granada el qual és ajudat 
per un prevere propi de l’hospital i un escolar [...].  
 
 
Benefici 
 
1343. Benefici de Sant Gabriel en la capella de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls en el testament 
de Domènec Granada, prevere14.  
 
1414. Benefici de la Mare de Déu, en la capella de l’Hospital, fundat per Guillem de Cervelló, 
citat a la visita de 141415.  
 
 
Abreviatures 
 
ADB   Arxiu Diocesà de Barcelona 
V.P.    Visites pastoral 
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