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Introducció

Introducció
Olérdola és un deis jaciments arqueológics més singu lars de Catalunya tant pels seu s monuments com per les
nombroses etapes históriques en qué I'home s'ha es tablert en aquest estratégic emplac;amenL
La muntanya d'Olérdola ha estat, alllar9 deis darrers 4.000

anys, un indret alternativament cobejat i abandonat per
I'home, segons que les condicions naturals fossin o no
favorables als seus interessos. La raó del versatillligam
cal cercar-la en les més primaries relacions que I'home
ha establert amb el seu entorn: quan aquest necessita
sotmetre, controlar, protegir el territori i defensar-se ell
mateix, s'estableix al cim de I'estratégicament situada plataforma olerdolana; en canvi, en circumstancies poc con flictives, prefereix les planúries, que ofereixen millors con dicions per a les variades activitats humanes.

Perfil de la mutltanya de Sant Miquel d'Olerdo]¡l. La sev;t planera superficie, que s'inclina vcrs el nordest, esta cnvoltada de penyasegats gairebé en tOI el seu perímctre.

La vida no havia de ser facil, dalt d'Olérdola. L'home va
haver d'adequar la muntanya per tal de fer-Ia habitable,
aixecant muralles en els punts més vulnerables, cons truint aljubs i sitges per emmagatzemar aigua i gra, re tallant la roca per adaptar-hi els seus habitacles i espais
públics .. Cada grup huma que va habitar a Olérdola hi

Si1uació i accés

deixa la seva empremta, esborrant o sobreposant -Ia a la
deis seus predecessors. Els segles d'abandonament posteriors a I'edat mitjana s'encarregaren d'acabar de desdibuixar i confondre les traces.
Les esglésies, la muralla, les sepultures antropomorfes,
la cisterna, com a monuments o elements emblematics
d'Olerdola, són facilment identificables pel visitant del
conjunt. No és així amb les empremtes més humils, els
habitatges i altres elements arquitectónics quotidians,
en qué la similitud técnica entre els diferents períodes en
dificulta la identificació i comprensió per a qui s'apropa
a contemplar-los. Amb tot, quelcom es fa evident: la pedra és omnipresent i I'únic testimoni que el temps no ha
aconseguit esborrar. La roca cal caria es treballa, talla i
allisa i és concurrent en tots els ambits, des de les grans
construccions fins als més simples forats per a pals de
fusta, des de l socol de les cases a les sitges, cisternes, tombes,,,
L'estreta relac ió home-natura que tenien els antics oc upants d'Olérdola es veu avui continuada per la declaració, I'any 1988, de parc comarcal de la muntanya i del
seu entorno El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Olerdola i el Parc Comarcal d'Olérdola treballen de forma conjunta per conservar, protegir, investigar, difondre i millorar I'entorn patrimonial, tant el mediambiental com el cultural, compatibilitzant I'ús públic amb I'aprofitament tradicional i ordenat deis recursos naturals.

Situac ió i accés
El conjunt monumental d'Olérdola es troba al sud-est del
municipi del mateix nom, a la comarca de l'Alt Penedés.
El municipi d'Olérdola el formen actualment quatre pobies: Moja, Sant Miquel d'Olérdola, Sant Pere Molanta i
Viladellops. limita, per la banda nord del terme, amb la
capital de la comarca, Vilafranca del Penedés.
Olérdola s 'assenta sobre una plataforma rocosa -el tu-
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ró de Sant Miquel- inclinada vers el nord-est i situada a
la zona de contacte deis contraforts meridionals del massís del Garraf i la depressió del Penedés, amb una alti tud de 358 m i una superfície dins del recinte emmuraIlat de 3,5 ha, Aquesta superfície és de planta quadranguiar, amb una amplada mitjana de 130 m i una longitud
de 280 m.

S'arriba a Olérdola per la carretera comarcal C-244 (tram
entre Vilafranca del Penedés i Vilanova i la Geltrú). Se guint aquesta via, aproximadament a 1 km de la sortida
del poble de Sant Miquel, direcció Vilanova, es troba la
carretera que puja fins a la fortalesa (BV-2443) , amb un
recorregut de 1,5 kms . A la C-244 s'hi accedeix des de
la carretera N-340 Barcelona-Tarragona, per I'autopista
A-7 (sortida 29, Vilanova-Sitges i sortida 30, VilafrancaSanta Margarida i els Monjos), la carretera del Garraf (C 246) o I'autovia del Garraf A-16 (sortida Vilanova, direcció Vilafranca).

La plana penedesenca, amb Montserrat al fOllS, vista des d'Qlcrdola. L'estrategica posició de domini de
la munlanya respecte la plana ;tfavorí l'ocupació humana alllarg de diversos mil-lenis.

Conl ad mediaml).enlnl
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La semI de I'Orda! i el Ill<lssís del
C<lrraf, del <]l1tl! O lcrdola forma
part, co n fo r men una barrera
visual i territor ial a 10\ banda de

Ileyarl!.

La muntanya constitueix una óptima talaia natural envoltada de cingles des de la qual es domina visualment, de
nord a oest, Montserrat, emergint de la plana; la serralada prelitoral -amb les serres del MontmeU i d'Ancosa,
la plana de la Llacuna, les senes de Puigfred i Mediona-; els contraforts de les serres de l'Ordal per I'est -essent les més properes a Olérdola la de les Gunyoles, la
penya del Papiol i la serra del Cavall, amb el Puig de I'Áliga, de 486 m d'altitud, cim més alt del territori. Al beU
mig de les serralades es troba la plana penedesenca.
L'area geografica entorn de la muntanya d'Olérdola esta
delimitada pels fondos de la Vall, a I'oest. i de les Valls,
a I'est. La base de la plataforma rocosa, on I'amplada
s'estreny i se suavitzen els pendents, és el punt més accessible i el camí per accedi r-hi. Davant d'ella s'obren
dos turons amb el cim en erala, al nord i a I' est, separats
entre eUs pel fondo de les Feixes.
La muntanya de Sant Miquel esta formada per calices recifals del període miocé inferior, assentades sobre estrats
cretacics de calices compactes. Les calices o ca lcaries
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Con text medlambien!al

del massís del Garraf es varen conformar durant el pe rfode cretaci de l'era secundaria (ara fa uns 140 milions
d'anys). Durant I'era terciaria, a les coma rques del Penedes i Valles es va formar un Ilac cen tral (65 milions
d'anys enrere) que es va anar reblint amb sediments que,
al període mioce (22 milions d'anys) donaren lIoc a les
actuals roques calcaries.
t:s precisament aquesta roca calcaria la que ha permes
la filtració de l'aigua de pluja, donant origen a corrents
subterranis i fonts situades al peu o als vessants de les
muntanyes. Al fondo de la Vall es troben diverses fonts
que toren vital s per als antics pobladors: la del Castell
(també anomenada de Sant Miquel o del PlátanJ, sota
I'espadat olerdolá, la de Fontanilles, la de Can Ximet, la
de l'Avellaner, la de l'Alba, la de l'Ametlló ..

El marga lló (ClwlI/nerops J/l/m;-

lis) crcix en ambient de m~qllies
i matolls litorals. El GaTraf és el
IImit septentrional de I'única pal menl europea ;Iutoctolla.

Olérdola, com el massís del Garraf , es troba en el punt
de transició entre el domini de la comunitat de l'alzinar
amb marfull i de maquies i garrigues amb ullastre, margalló, lIentiscle, farigola, romanf, bruc, argelagues, garric.
La variada fauna esta condicionada a la climatologia, 1'0rografia i la vegetació . Amfibis i réptils són forya comuns.
Entre els mamífers, són hab ituals els senglars, conills,

Historia de la Invostigoció

guineus, toixons i esquirols. Les aus constitueixen el grup
més variat i ric, des de rapinyaires apetites insectívores,
passant per aus de pineda i de roca.

La vegetació arbória i arbustiva 118 cobert en el darrer quart
de segle les terrasses de conreu que envoltaven la mun tanya de Sant Miquel i que trobem fins i tot dins del mateix recinte. Sois els sovintejats incendis que cremen la
massa forestal recuperen la imatge d'un alt aprofitament
antrópic del territori no excessivament lIunya en el temps.
L'alternanya en I'ocupació i I'abandonament d'Olérdola
ocasiona processos de recuperaciólregressió del bosc.
Els primers pobladors d'Olerdola utilitzaren els recu rsos naturals que oferia I'entorn. Les analisis paleovegetal s efectuades ens aproximen a un paisatge mediterra-

ni fa 4000 anys. A partir de I'any 1000 aC, els boscos
d'alzina eren esclarissats, amb plantes colonitzadores de
lIocs oberts, com els bru cs, les estepes, el pi blanc, la
savina, I'arboy .. , fet que denota la con t inuada acció
de I'home sobre I'entorn vegetal, del qual n'extreia fusta per a combustió i construcciÓ. El roure i la blada, especies documentad es a Olérdola 3000 anys enrere, indi quen I'existencia de 1I0cs frescals, a les obagues i propers a les fonts i cursos d'aigua.
En les diferents etapes históriques es van introduint noves espécies conreades , com pod ri a ser I'olivera (tot ¡
que la vari etat salvatge, I'ullastre, té una presencia constant des de la prehistoria) o la vinya.

Hi storia de la investigac ió
La identificació i el coneixement de les ru'ines d'Olérdola han seguít un procés paral·lel al desenvolupament de
les ciencies históriques a Catalunya, passant per les fases inicials de descoberta, la pretesa identificació amb
una de les ciutats classiques citades a les fonts antigues
i con tinuant pels primers estudis critics i la revalorització

d el conj unt en el marc de la Renaixeny 8 i de les prime -
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res investigacions arqueológiques. En l'avanQ del conei xement actual han estat fonamentals els resultats deis
darrers treballs arqueológics.

La muralla romana i l'església
romanica, retallada a l'horitzó,
són cls dos 1ll0l1UIllcnts Illés
clllblclllatics i concguts (\'Oler-

dola.

f-__El::L¡:lrÍllliliS..fllOiÍlldkl.SJ2S.__ La identificació de les ciutats citades en les fonts gre Un nom clássic per a
les ruines.

gues i lIatines preocupava els erudits deis segles XVI al
XIX. Les propostes eren mú ltiples, creant, a voltes, una
viva polémica en tre els estudiosos i entre les mateixes
ciu tats que reclamaven per a elles el nom c lassic . En
aquest marc, Angel Vidal fou el primer erudit a identificar
les ru'ines d'Olérdola, oblidades fins aquell moment, amb
una ciutat classica (1669-1671) . Les notes manuscrites
de Vidal foren recollides pel monja Jaume Pascual (1789),
el qual dona a conéixer al món científic les ruInes. Olérdala fou identificada amb Carthago Vetus, ciutat púnica
citada pel geógraf alexandrí Ptolomeu, que ja anteriorment ha havia estat amb Vilafranca o situada a la lIercavonia. Una mala traducció del texl original, que situava Carthago Vetus al nord del riu Ebre, fou la causa de
I'errónia ubicació .
Alexandre de Laborde, iI·lustre viatger romántic, va con tribuir en gran manera en la difusió del singular paralge
olerdola, en publicar en la seva obra (1811) dues lamines de gravats (I'una amb sis tombes antropomorfes,
probablement de la necrópoli de San! Miquel, i I'altra amb
el castell en primer terme i I'església al fans).

!-lIs1ada de la inves l1gaci6
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La lorre romana i el c asltll
mcdieval -amb l'església de Sanl
Miqucl i Monlserral e n segon
leI"I11C-, scgons UIl gl"av.¡t cI'A . de
Laborde, publicatl'any 1811.

La preocupació per localitzar les ciutats classiques dona
pas, a mi tjan segle XIX, a una major atenció per les restes visibles. La discussió sobre els pobles que havien
construYt la muralla i excavat les tombes antropomorfes
enfronta generacions d 'estudiosos.
Molt variades foren les interpretacions sobre I'origen del
poble que aixeca aquelles construccions: "megalítics",
fen ids/semítics, pelasgs, tirrens (etruscs), cartaginesos,
ibers i romans (Hernández Sanahuja, 1863; Martorell i
Peña, 1879; Milá i Fontanals, 1869, 1880; Llopis Bolill,
1891; pare Llanas, 1882, etc.), cadascun d'ells esgrimint
arguments a favor de les seves tesis.
All larg de la segona meitat del segle XIX, els erudits debateren abastament sobre la cronologia de les tombes
antropomorfes; per a uns eren clarament cristianes -fo-

Del segle XI X al seg",
le, -__
XX. A la recerca del
poble constructor.
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namentant la seva afirmació per la proximitat de les sepultures a les esglésies - (A. de Bofarull, 1876; Botet i
Sisó, 1889; Freixes i Miret, 1889), mentre que per a uns
al tres eren sens dubte anteriors als romans (Martorell i
Peña, 1879; Mila i Fontanals, 1880). No va ser fins a mitjans de la nostra centúria (al 1968) que Alberto del Castillo, professor de la Universitat de Barcelona, determina
categóricament la seva cristianitat.
L'any 1880 Olordola passá d'ésser una propietat del Bisbat de Barcelona -ha havia estat des del segle XII- a esdevenir propietat privada. El rector aconseguí el permís
d'aquest Bisbat per construir un nou temple a la Plana
Rodona (actual poble de Sant Miquel d'Olérdola) I es posó
Olérdola a la venda, per tal de sufragar les despeses. En
aquell moment, Mila i Fontanals i altres erudits teren veure el perill que corríen les restes en passar de l'Església
a mans privades ("No es difícil predecir lo que sucederá
al pasar dicha rectoría al dominio particular... en breve no
qUedarían huellas de lo que durante tantos siglos ha guardado amorosamente la iglesia", escrivia Mila i FontaM

nals en una carta publicada al "Diari o de Barcelona el
dia 13 d'abril de 1880).
Visió idealilzada (\'una de les
necropolis de tombes <lnlrOpO ~
morres d'OI~rdol<l, segons un
graval d'A. de Labordc, pub licat
I'any 1811.

Histor ia de la inv6stigaci6
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que actualment ocupa

I'edifici del Centre d'lnterpretació- i totes les terres del
recinte varen ser comprades per Jaume Abella i Casas.
L'església es va reservar el dret d'inspecció sobre les restes arqueológiques i el temple de Sant Miquel passa a la
categoria d'ermita.
Les negatives previsions respecte a la conservació de les
restes olerdolanes en mans privades no es varen acomplir.
Durant els més de 80 anys que el recinte fou propietat particuar

(1880-1963), el procés de degradació d'Olardola no

fou irreversible ni essencialment diferent del període anterior.
En consonancia amb I'esperit de reafirmació de la cultura i
lIengua catalanes de finals del segle XIX, Olérdola, com a primera capital del Penedés, va atreure més encara I'interes
deis histariadars i erudits locals, i, juntament amb ells, nombrosas grups excursionistes que divulgaren el conjunt en
múltiples articles en butlletins deis seus centres.
També a la fi del passat segle, I'any 1882, el pare Eduard

LLanas fou capdavanter a realitzar excavacions a Olérdala per tal d'acréixer el coneixement de les ruInes. An teriorment, entorn de 1830, Puig i Luca i P. Bofarull formularen el seu interés a dur a terme excavacions a través de les ·Comisiones Provinciales de Antigüedades · .
Els treballs arqueologics sistematics han estat escassos,
puntuals i molt separats en el temps, si exceptuem els
portats a terme en els darrers quinze anys . Contrariament, les excavacions incontrolades i I'espoli, especialment de les necrópolis antropomorfes, havien estat generalitzades anys enrere.
Al lIarg deis primers decennis del seg le XX, Olardola va _ -'P..Jr.llim
......
e",ra
" -,-m" e
" ,i"t"a",t" d,,,e
" '1'---_ __

viure un seguit d'esdeveniments de caire científic que

segle XX. Els treballs

marcaren les pautes de les investigacions posteriors. Puig

arqueológics i les res-

i Cadafalch (1909) i Gómez Moreno (1919) identificaren i

tauracions a rqu itecto-

revaloritzaren la primera capella (preromanica per al pri-

niques.

mer, mossarab per al segon). Maties Pallarés realitza les
primeres excavacions oficial s els anys 1920 i 1921, per
encarrec de l' lnstitut d'Estudis Catalans, obrint diferents
cales arran de la muralla i buidant la torre de Ilevant, amb
la intenció de descabrir-ne la seva an tiguitat. L'any 1921,
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el general Lammerer, del servei lopografic de Munic ("Topographisches Bureau") en fa el primer pla topogratic mi nuciós. També al mateix any se celebra a Olérdola I'Aplec Excursionista anual deis Centres Excursionistes de
Catalunya.
Geroni Martorell, arquitecte del Servei de Conservació i
Catalogació de Monuments de la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, du a terme la primera restauració de I'església de Sant Miquel durant els mesos de
maig i juny de 1926 i gener de 1928. L'actuació arquitectónica afecta I'absis preromanic -consolidació de murs
i coberta- i I'església romanica -reparació del cimbori i
el campanar, repicat del tester i supressió d'un retaule barroc, sembla que moll malmés i d'escas interés. Exte riarment s'eliminen els nínxols moderns. Durant la in tervenció de I'any 1926 es va localitzar casualment la columneta monolítica situada a la finestra geminada de la
fac;ana, en treure el tapial que I'amagava.
Aquest procés de revalorilzació del conjunt va culminar
I'any 1931 en ser declarades, separadament, I'església
de San! Miquel i les ru"l'nes Monument Historicoartístic d 'lnterés Nacional. D'acord amb la nova L1ei de Patrimoni Cultural Catala de I'any 1993, I'església, les ru"t'nes i el castell
d'Olérdola esdevenen Bé Cultural d'lnterés Nacional.
Aspecte exterior del recinte for tificat des I'est en una fotografia
presa I'all)' 1912 (Foto: Arxiu
Mas).

Fins a finals de la década deis 40, passada ja la Guerra
Civil, no es reprenen els treballs d'investigació i restauració. L'any 1946, Albert Ferrer, en una in tervenció autori l zada per la "Comisaría Provincial de Excavaciones

Historia de la investigacio
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Arqueológicas", obre algunes cales a I'interior del re cinte, incidint en els mateixos punts encetats pel pare
Llanas i Paliarés. Fruit de les seves investigacions és una
monografia sobre I 'Qlérdola ibérica i romana, pUblicada
I'any 1949. L'any 1951 publica un altre treball sobre I'església de Sant Miquel. L'associació "Los Amigos de los
Museos" va retirar, I'any 1948, les runes acumulades a
I'interior del temple des de la Guerra Civil.
Cantiga masia i rectoría poc abans
d'ésser enderrocada (I 967). En el
mateix ¡ndret s'a ixecan\ el nou
edifid destinat a museu i residencia (Foto: Diputació de Ba rcelona).

L'any 1953 es va dur a terme una nova intervenció arquitectónica a I'església, essent els directors deis trebalis
Albert Ferrer i Camil Paliás. L'actuació va ser portada pel
aleshores "Centro de Estudios y Biblioteca Museo Balaguer", amb subvenció del "Servicio de Conservación y
Catalogación de Monumentos" de la Diputació de Barcelona i aportacions d'altres institucions com els Ajuntaments d'Olérdola I Vilanova I la Geltrú. L'actuacló afecta
I'església romanica i comporta la retirada de runa, l'enrajolat del terra, refor<;: de I'arcuació del sastre, eliminació
d'un cor modern, rep icat i restauració de murs i encalat
d'algunes parets. Així mateix es rebaixa la tanca que envolta I'església, per tal de facilitar la visió del conjunt.
La Dlputacló de Barcelona adquirí els terrenys de la mun- -----.S.llg ooa meita! del
tanya d'Olérdola el mes de juny de I'any 1963, passant
segle XX. De propietat
alxl deflnltlvamen t a mans públiques. La gestló del con-

privada a propietat

junt olerdola va passar a dependre del Museu Arqueoló-

pública.

gic de Barcelona.
Durant els anys següents a la compra, es va arranjar el
rec inte, construint una nova carretera d'accés, fins ales-
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hores molt precari, i un conjunt d 'edificis destinats a ésser la seu del museu monogr8.fic, residencia d'investigadors i casa del guarda. El dia 7 de novembre de 1971 es
va inaugurar el museu i s'obrí al públic el recinte em murallat i el Pla deis Albats.
Hem d'esperar a I'any 1983 perque s'inici"i un nou pro grama d 'intervencions arqueológiques. Aquests treballs
han permes establir una seqüencia estratigratica i estructural des de I'edat del bronze fins a I'época medieval. El Museu Arqueológic de Barcelona va impulsar els
treballs entre els anys 1983 i 1990, que afectaren dues
arees distintes de I'interior del recint e. Per una banda, la
zona arran de la muralla, a I'esquerra de la porta d'en trada -punt on ja hi havien treballat Pallarés i Ferrer So-

ler- i, per I'altra, un ampli sector al voltant de la cisterna
i la pedrera romana.
El conjunt monumental d'Olérdola fou traspassat a la Generalitat de Catalunya I'any 1995, passant a formar part
del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en virtut d'alló
estab lert per la L1ei 17/90, de Museus, i el decret
290/1996 de transferencia de la Diputació de Barcelona
a I'adrninistració de la Generalitat de Catalunya de les
rüines d'Olérdola. Aquest mate ix any es reprengueren els
treba ll s arqueológics arran de la muralla.

Extrem Ilord de la muralla
romana amb l'antiga masia adosada a l'interior, poe abans del seu
enclerroe i de la restauraeió de la
murada (roto: Vicenc; Carbonell,
1966).
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Hi storia d'O lerdola,
De les primeres cabanes
de I' edat del bronze
a la ciutat alt -medieval

Cingles sobre el fondo de la Seguera, <1mb cls abrics de Can Castcl lví
i Can Ximet i de la cava de les Pintures, cls Segarulls, 0 11 es traben
diversos pictogrames rupestres,

Els primers pobladors d'Olérdola, per ara documentats, _ ...JIlnUl
. iC..Ji..ldJle;:LJ.I'.l.p¡¡,cJ.IJ¡Jp,¡¡811C
,¡¡i.Ó
l..t..'_ _ __
arribaren a la muntanya a mitjans de I'edat del bronze,

I'edat del bronze

No obstant, la presencia d'un vas cerámic del tipus campanifarme (datat entre 1800- 1500 aG), trabat dins el re -

(1800 - 800 aC)

bliment de la fossa de fonamentació de la muralla romana, ens indica una possible ocupació anterior, a I'inici de
I'esmentat període.
L'edat del branze es caracteritza per ser un període en
el qual es consoliden els processos economics, tecnologics i social s encetats al neolític i, essencialment. pel
desenvolupament de la metal'lúrgia, indústri a que s'anira
perfeccionant i estenent territorialment i socia lment al
lIarg d'aquesta etapa,
De la presencia humana en aquest períade se'n té
constancia gracies a escasses restes materíals (vasos de
ceramica, eines de sílex), pero en desconeixem la com plexitat de I'assentament, el nombre, forma i distribució
de les cabanes i el mode de vida .
Als cingles situats al nord -oest de la plataforma olerdo -
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Restituc i6 granea del vas campaniforme d'estil rcgional trabat
a Olerdola (inic i de l'edat del
bronzc,1800 - ISOOaC).
(D ibuix: A. I3regantc)

lana i separats d'aquesta per la fondalada de la Vall, han
estat localitzades pintures rupestres en coves i abrics: la
cova deis Segarulls i els abrics de Can Castellví i Can Ximet. De la cova deis Segarulls són notories les seves
dues figures d'arquers, a més d'altres elements pietograries com punts, digitacions i taques, que es repe teixen a l'Abric de Can Castellví. En aquest darrer abric
cal remarcar la representació de tres quadrúpedes indeterminats, mentre que a I'abric de Can Ximet han estat
localitzades únicament tres creus.
No es pot determinar amb exactitud en quin o quins pe ríodes foren realitzades les representacions pictogratiques, encara que es tendeix a situar-les a I'edat del bronze. Cal tenir en eompte, pero, que aquests abries i coves han estat també utilitzats bé com a santuari, bé com
habitatge, tant en época ibérica i romana com medieval.
Alguns deis pictogrames podríen haver estat executats
en aquests perlodes més recents.
Prop d'Olérdola han estat identificats assen taments a
I'aire lIiure o en coves deis períodes eneol ític i edat del
bronze, com els de la Font del Cusca, Fontanilles, La Vall,
Santa Digna, La Pedrera Fonda, Cava de la Plana Rodona o Cava deis Segarulls. Alguns d'aquests indrets foren re utilitzats també com a cova sepulcral.

Dent de fal~ de sílex (edat del
bronze, 1800 - 1000 ae). Les fa l ~s
estaven formades per una pe~a de
fusta a la qual anaven cngalzades
diverscs dents de sílex.
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La introducció de la metal-lúrgia del ferro i I'inici deis con - _

ELpdm.er P.OblaL
t -1iu
DLC
iC<Li___

tactes comercials amb el món fenici en determinats in -

de I'edat del ferro

drets costaners provocaran, a partir del segle VIII aC, la

(segles VIII - VII aC)

conformació de nous models de societat, amb estructures d 'assentament mes complexes, nous ritus d'enterrament ¡una economia mes diversificada. Aquest pro ces culminara amb la primera societat del nostre territori que en coneixem el nom: els ibers.
Olérdola compta en aquest període, per primera vegada,
amb un habitat estable i amb una incipient organització
protourbana. És en aquests moments finals de I'edat del
bronze i d' inici de I'edat del ferro quan es basteix la pri mera muralla, tancant la plataforma rocosa pel costat nord
i incloent-hi la font del Castell situada a mitja cinglera. En
aquest mateix indret se succeiran les muralles posteriors.
La muralla d'illicis de l'edat del
ferra (segles VIII - VII ae) foula
primera qlle es bastí a O!erdola.
En segon terme, la muralla
ramUlla, aixecada seglcs més tMd
en elmateix illdrct.

El mur fou aixecat amb la intenció de delimitar un rec inte i per a tasques defensives. El poblat degué ocupar la
part baixa de la plataforma, proper a la murada. La res ta de la muntanya ti ndria factiblement altres usos, com
el de clos per guardar bestiar i horts.
Sana part de les cases del primer poblat han desaparegut sota les construccions ulteriors i per ara sois han
estat documentat s alguns deis habitatges adossats a
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la muralla. Aqu ests tenien els murs de pedra, pot ser remun tat s amb fang, i el paviment de terra trepitj ada. No
obstant, I'estudi i distribució del material arqueológic recuperat d'aquesta etapa ajuden a definir les característiques i I'abas! de I'assentament, amb vasos de fabricació autóctona i amfores o gerres importats d'altres am bits culturals de la Mediterrania.
En aquest període és poc comú trobar assentaments amb
les característ iques deis d'Olerdola, encimbellats i amb un
mur defensiu. El pOblament se situa, generalment, en pianes fertils solcades per cursos d'aigua, habitant petites ca banes i utilitzant les sítges per emmagatzemar els aliments.
Olerdola es configura, dones, com un enclavament im portan! , des d'on controlar una de les víes de comunicació entre el mar -en aquests moments s'estableixen
els primers contactes comercials amb altres po bies del
Mediterrani- i I'interior i també tota la plana penedesenca. Olérdola seguira desenvolupant i incrementant aquest
paper durant les properes centúries .
Els ocupants d 'Olérdola tenien en I'agricultura i la rama deria la seva principal font de subsistencia. Els escassos
excedents productius s'intercanviaven per altres pro ductes -especialment vi fenici, com testimonia la presen cia d'amfores procedents de I'estret de Gibraltar- o me tall. Els vasos de ceramica eren fets a ma í, segons la seva forma, acabats i decoracions, podem identificar el seu
ús (preparació, cu inat, taula o emmagatzematge d'alíments). Inscríts dins la tradició del final de I'edat del bron -

ze (grup de Camps d'Urnes). destaquen els vasos amb
la superficie brunyida i decoració acanalada. El metall és
molt escadusser, ja que les armes i eines ve lles i gastades es refoníen per fer-ne de noves .
Punl;¡ de sageta de bronze amb
alctcs i pedllncle, dcl tipus ma lhacia (scglcs VI I I - [ [ ¡¡e). El
me tal] era un bé prcllat i csca dllsser, sovint refós per fabricar
novcs cincs.
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Entre els segles VI i I aC, s'estén a tota la franja medi - _ ...!L_'J"
o'}.
o'J,.Oiid
1'" u
"um1.Jjib
" 'e
S2L
r _ _ _ __
terran ia de la penjnsula Ibérica tjns al Llenguadoc una cul -

(segles VlIV - I aC

tura amb unes característiques material s, económiques
i sociocultural s comunes que coneixem com a ibera,
Els cessetans, un deis pobles ibers, estaven establerts
en I'ampli territori ocupat actualment per les comarques
de l'Alt i Baix Penedes, Camp de Tarragona i Conca de
Barbera. A I'area penedesenca, el poblament iber es distribueix en dos tipus d'assentaments segons la seva ubicació territorial: el poblat, habitualment emmurallat , si tuat dalt d'un turó per raons estrategiques i de defensa
i control d'un te rritori (com seria els casos d'Olérdola, les
Toixoneres -Calafell -, Santa Barbara -Castelle! i la Gornal-, l'Alzinar Gran de la Massana -Font-Rubí-, les Masies de Sant Miquel -Banyeres del Penedes -) i els petits
nuclis agrícoles establerts a la plana o a la part baixa deis
vessants deis turons (Fondo d'en Roig -Cunit-, Camí de
Can Carbó -Sant Mar tí Sarroca - , Mas Castellar -Santa
Margarida i els Monjos-, Vinya del Pau -Vilafranea del Penedes-, entre molts d'altres).
Moneda ibcrica de bronze, de
valor llllitat, encull)'ada a Kcse
(inici del scgle J <le). Anvers amb
un cap masculí i el síll1boJ TlKI
i rcvers amb un gene! i la lIe-

genda KESE.

Olérdola fou un oppidum (poblat emmurallat) amb una
extensió considerable i nombrosos habitants. L'assen tament degué jugar un destaca! paper en el seu ter ritori cireumdant, tant a nivell polítie com soeioeconómic. És
el nucli més gran j més ben situat estratégieament dins
del seu entorn territorial. L'existencia de nombrosos pe til s assentamenl s d'eeonomia agrícola ubicats a la plana o en lIoes poc elevats confirmen la importancia d 'Olérdola eom a nueli vertebrador d'una ampl ia eontrada.
EJs ibers cessetans els trobem instal'lats a Olérdola en tre la segona meita! del segle V i la primera meita! del segle IV aC . La reutilització de les estructu res indicaria una
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continu'itat del poblat d'inicis de I'edat del ferro, pero, per
ara, aquest punt no es pot confirmar arqueologicament
a causa de la manca de material del període comp rés
entre mitjan segle VI i mitjan segle V aG.
Els ibers d'Olérdola ocuparen com a zona habitacionalla
meitat inferior de la plataforma, adaptant I'urbanisme del
poblat a I'orografia de la muntanya, és així com les ca ses, espais públics i de circulació presentaven una estructura en terrasses. Tanmateix es mantingué en ús la
muralla preexistent (aixecada a I'inici de I'edat del ferro)
amb el socol de pedra i la part superior de fang o tovot.
D'aquest oppidum es desconeixen les traces generals
de la seva forma protourbana, tot i així ha estat possible
documentar algunes de les seves cases i carrers. Els habitacles tenien , en general, una forma rectangular, amb
un o dos ambits, i eren excavats parcialment a la roca
calcaria. 8'alineaven un al costat de I'altre deixant, enAlabastr6 de procedencia oriental (scgles IV - JII aC). En epoca
iberiea arriben a Olerdola produeles de eonSllm quotidia o
de luxe d'arrcu del Mediterrani,
eom ara aques! petil rccipicnl
d'alabastre.

tre les di verses files de cases, espais per circu lar.
Un primer grup d'habítatges conegut es concentra prop
dellloc on s'ubicara la posterior pedrera romana , al míg
de la zona baixa del turó. L'estructura d'aquests habitacles va anar varíant al lIarg de les diferents etapes que se
succe'iren entre els segles IV i laG. Entorn del segle 11 aG,
les cases disposaven d 'una cambra i un petit recambró ,
segurament usat per I'emmagatzematge d'aliments.
Una segona area on s'ha documentat el poblat ha estat
en el sector d 'entrada al recinte, junt a la muralla. Durant
I'etapa compresa entre els segles IV i 111 aG, I'estructura
urbana d'aquest sector estaria ordenada respecte elllenc;:
de la muralla i un ca rrer paral·lel a ell . Els habitacles, entre 20 i 45 m2 de superfície, comptaven amb els murs de
pedra, probablement remuntats amb fang, un paviment
de terra argilosa i una llar de foc sobre el sol. En alguns
deis ambits, la llar de toc fou refeta fins a 4 vegades, el
que denota una cont inuada util ització de I'espai. El carrer, que separava dues rengleres de cases i presentava una forta inclinació vers el nord, tenia un canal de desguas a la part central, tallat a la roca i recobe rt amb 110ses de calcaría. Alllarg deis segles 11 i I aC es reestruc tura I'urbanisme d'aquest sector proper a la porta d'en-
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trada, envaint algunes cases el carrer,
El coneixement que es té actualment del poblat iber és
encara molt escaso Si bé de la part baixa del recinte elos
se'n té més informació, la meitat superior és en bona part
desconeguda. A uns usos agraris, ramaders o forestals
no es pot desestimar una funció de control i vigilancia.
Dins el procés general de romanització iniciat al segle 11
aG, els ibers d'Olerdola adoptaren poc a poc els costums
romans. A diferencia d'altres poblats, els habitants d'Olerdola varen conviure, finalment, més de mig segle amb un
destacament militar roma, Cal pensar que els romans utilitzaren els habitants de I'antic poblat com

a ma d'obra en

les construccions que aquests aixecaren a la muntanya.
Ancll iberic de bronze decorat
<1mb un ¡¡natid (scglc IV aG).

Les excavacions arqueológiques han proporcionat abundants restes materials d 'epoca ibérica, gracies a les quals
es documenta I'activitat agrícola, ramadera, artesana i
comercial. Els atuells d'argila són les restes més comunes i, segons els usos, eren fets ama, amb un torn lent
o amb un de rapid; podien ser Ilisos o decorats amb pintura ; de color gris o vermellós, Les formes d'aquests
atuells recorden, a voltes, les nostres: plats, plateres,
bols, gerres, olles, amfores .. La pedra era utilitzada en
la fabricació de molins, allisadors, percussors. Entre els
metalls, el bronze i el ferro eren els més comuns i amb
ells es fabricaven agulles, anells, fibules, eines del camp,
armes. Alguns petits objectes eren fets en os o banya:
agulles, espatules, manees d'eines.
Esment apart mereixen les monedes, I'estudi de les Quals
aporta un valuós testimoniatge hist6ric, econ6mic i social. El monetari iber d'Olérdola se situa cronol6g icament
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en tre mitjans del segle 11 i I'inid del segle I aC, període que
correspon a la romanitzaciá i al reclutament i moviment
de tropes per part de I'exércit roma. La moneda unilat (as)
de bronze amb la lI egenda Kese (de la gens deis cessetans, encunyada a Tarraco o moll a prop d'ella) és la més
abundan!. De la propera area laielana arribaren asos de
lIturo (Matará) i Baito!o (Badalona). De Roma procedeixen

alguns denaris -moneda de plata, un d'ells correspo nen! a C. Maiani i datable entorn I'any 125 aC- j, de la pú nica !busimlEbusus (Eivissa), semis de la mateixa época,
I:r,lgmcn t cer<'unic amb Ullfl ill Scripció en car:\ctcrs ibcrs. possi -

blcmcllt un docU11lcnt comcrcial
(segle 11 aC). Els signes de I'es cripluril iber ic<l es poden ll egir,
pero no ¡raduir.

L'escriptura en signes ibérics esta present en les monedes
i també en els grafits realitzats sobre els vasos ceramics.
A Olérdola arribaren variats objecles procedenls del comen;: amb allres po bIes del Medil errani: vasos de ceramica alica de I' estil de figures roges i del tipus de vernis negre (segles V i IV aC), vasos envernissats de negre
del segle 111 (arribats del Golf de Ueó i de la peninsula Itá-

li ca) , cerami ca campan iana deis tipus A i B (també en vernissada negre i procedents així mate ix de la península Ital ica) i algunes peces singulars, com un alabastró
(d 'origen oriental). Tanmateix arribaren algunes cerami ques d'ús comú (morters, atuell s de cuina, gerres ... ) bé
com a intercanvi bé perqué form aven part de I'equipat ge deis soldats o comerciants.
Les amfores eren I'envas contenidor de produc tes com
ara el vi o I'oli. A Olérdola se n'han localitzat de proceden ts del món púni c, tant nord-afri ca com eivissenc, i
italic , i, més escassament, de I'area grega.
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Els romans arribaren a la península Ibérica I'any 218 aG,

La base militar

desembareanl a I'aliada eiulal d'Emporion (Empúries), en

romana (se9le 1aC)
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el marc de la Segona Guerra Púnica. Un cop acabada la
guerra, la península res ta sota el domini de Roma. El territ ori recen t conquerit , no gracies a una acció planejada
sinó per una raó estratégica en el rnarc del seu enfron lamen! amb Gartago, va ser dividit en dues províncies
(Hispania citerior i Hispania ulterior). A cavall entre els segles 111i 11 aG, Roma es va trobar amb una resisténcia generalitzada a causa del cobrament deis tributs que ¡mposaren a les com unitats indígenes. El segle II aC és un
període d'assimilació per part deis pobles autóclons de
les formes socioeconómiques romanes, al qua! no és alié,
eom s' ha eomentat, I'oppidum iber d'Olérdola. Tarraco
(Tarragona) era ja en aquells momenls un importanl nuell roma, que va eréixer a I'empara de la base militar establerta durant la Guerra Púnica. Olérdola, a I'igual que
durant el període iber, res ta sota I'area d'influéncia de
I'actual Tarragona.
Muralla romana (fi scgle JI - inici
scgle I <le) . L'obra , de , arre ll s
pol igonals, barra el pas pel punt
més accesible de la Illuntanya.

Cent anys més tard de la seva vlnguda, entre la fi del segle 11 i els inicis del segle I aC, els romans eleglren la muntanya d'Olérdola per aixecar-hi uno fortificació, valorant
I'excepcionalitat de I'emptayament, amb una facil defensa
i una situació privilegiada de domini respecte la pl ana .
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Restitllció grafica hipotetica de l'oppidlllll iber -segles IU - U aC.- (Dibllix: F. Riart )
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Restitució grAfica hipotética de l'oppidum iber i la fortificació romana -segle I ae.- ( Dibll ix: F. Riart )
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L'establiment mjlitar s' lla de relacionar amb la necess itat de control d'un territori estratégic en la comunicac ió
nord -sud de la costa mediterrania com és la Plana del
Penedés. La via Heraclea, posterior via Augusta, era controlada, al seu pas pel Penedés, per Olérdola i allres ta lajes secu ndaries que formaven una xarxa de torres de
vigilancia. Tanmat eix, des del cim de la muntanya olerdolana, es dominava visualment I'area de costa, recolzant-se amb aUres torres situades davant el litoral.
La cisterna romana (fi seglc 11 ll1iei segle 1 ae), amb la scva bassa
de d eean tació que actua de fil tre de I'aigua que ,m'i ba a tnlVés

de diversos cana ls.

A la fi del segle II aC i, especialment, a principis de la
centúria següent, període en qué es data la muralla ro mana d'Olérdola, es funden o s'emmurallen diferents ciutat s romanes a Catalunya, com són el cas d'Emporiae
(Empúries), Gerunda (Girona), Baelulo (Badalona), les so (Guissona) i Aeso (Isona).
L'ordre a la Hispania romana es va trasbalsar profunda ment a I 'inici del segle I aC a causa de les ano menad es
Guerres Sertorianes (del 82 al 72 aC). Es desconeix si
aquesta inestabilitat politica podria haver estat una de
les causes de la construcció de la fort ificació olerdolana pero, si més no, aquest fou el període en qué degué
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tenir una funcionalitat més clarament militar.
Moltes de les ciutats que fundaren els romans alllarg deis
segles 11 i I aC tenien un nucli indígena preceden!, com és
el cas de Tarra co rrarragona), Gerunda (Girona), Blanda
(Blanes). l/tirla/flerda (Ueida). Olérdola. tot i no tractar-se
d 'una ciutat sinó d'una base militar, respon aixi mateix al
patró d'un assentamen t roma sobre un altre d'indígena.
6bviament, els ibers, bons coneixedors del territori, ha vien establert els seus oppida en els indrets més adients.
No es tenen dades sobre el nombre ¡les caracterísliques
deis soldats des tinats a Olérdola, peró és probable que
es tractés un destacament redu"it, el mínim contingent
per controlar el territori i dirigir la construcció de les obres
d'infraestructura. Resta encara per resoldre la ubicació
del petit campament roma Que allotjaria els militars establerts a Olérdola.
La vinguda massiva de productes italícs al lIarg deis segles 11 i I aC (vasos de luxe -la ceramica campaniana i
més tard la lerra sigiHada-, vi -en amfores-, nous atuells
de cuina, les doflia -grans vasos d'emmagatzematge-,
vasos de vidre i de ce ramiques de parets primes, teu les planes i corbes per a cobrir el sastre, etc.) denota la
rapida romanització del territori.
El campament roma d'Olérdola fou abandonat durant
la segona meitat del segle I aC, moment en qué la fortalesa perdé el sentit estratégic per la qual s'havia aixecat,
al quedar el territori pacificat i romanitzat. La muntanya
resta deshabitada prop de mil anys. Tant sois en pun tuals ocasions i en moments d'inestabilitat s'utilitza la 10rtalesa d'Olérdola, com ha indica la treballa puntual de
material s arqueológics: asas de bronze hispanics alt -im perials (d'August -encunyats a Calagurris/Calahorra- i de
Tiberi -de la ceca de Tarraco -) i baix-imperials (deis I'emperadors Constanci 11 i Honorl).
Els romans, tot i I'escas període de temps que varen restar a Olérdola, hi deixaren una forta empremta. Fins als
nostres dies han arribat tres grans obres edilícies Que,
juntament amb I'església cristiana, són els elements identificadors d'Olérdola: la muralla de carreus poligonal s, la
torre ta laia i la gran cisterna.

Dcn¡¡r i d e plata, encun)'at a
Roma pe!" Ctlil/s Mai(/lú (<:ntol"l1
125 ae). A ]'anvers, cap de Roma
i, al revcrs, Victoria conduint una
biga.
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La
L-ru-c",iv",it",a"s -,awlt.;:J-m
ws;e",d",ie"v",aLLI__ O lhdola i el comtat de Barcelona (929-1 040 )
(segles X - XII)
Els comtats catalan s depengueren deis reis francs fins
a I'inici del segle X, pero a partir d'aquest moment, la
fragmentació en regnes i comtats de I'imperi carolingi
afavoreix la desvinculació amb Fran<;:a, fins aconseguir
una total independéncia a mitjans del segJe següent. El
moviment colonitzador, empés per un procés de creixement economic, assoleix una forta vitalitat. Els comtes
es veuen en la necessitat de protegir els colons que
s' instal' len a la frontera i d'organitzar els nous territoris,
aixecant castells arreu. Els nous castells atreuen més
pagesos i el clergat hi baste ix les primeres esglésies. La
fundaeió d 'Olérdola (primer ten; del segle X) s'inseriu en
aquest marc pOlític, economic i social.
El territori penedesenc es conforma entorn el segle X
sota I'impuls del corntat de Barcelona, el Monestir de
Sant Cugat i alguns lIinatges nobles (el s Sanmartl, els
Cervelló, els Besera, els Castelle!...) . El Penedas es
consolida com a terra cristiana, amb ellímit fronterer als
rius Llobregat, Cardener i Gaia.
Esglésill rOlllanica de San! MiqueL
Va ser con sagrada I'any 992 i

refeta a I'in ici del segle XI I. SlIbstitul un petit temple d'estil preromanic que feu aixecar el comtc
Sunycr, fundador i impulsor del
wstrJIl/I

alt-medieval.

Sunyer, eomte de Barcelona (911-950) i quart fill de
Guifré el Pelós, va enfortir el domini cristia del Penedés,
estenent la Marca més al sud del Llobregat. Sunyer fou
el gran impulsor d'Olérdola, tent construir un castell,
lIoc 10rt o fortificació (un castrum) i una església entorn
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de I'any 929, tal com consta en el document de dotació de I'església romanica de Sant Miquel, de I'any 992.
Olerdola resta, des d'aquest moment, sota el domini de
la casa comtal de Barcelona, vinculació trencada únicament durant el període de revolta feudal a mitjan segle
XI. Així com durant els períodes iberic i romanorepu blica la dependencia d 'Olerdola vers el nucli capital
situat a Tarragona es ben palesa, la nova situació política que es gesta durant el baix imperi roma provocara
que en epoca medieval Olerdola estigui subjecte a la
influencia de Barcelona.
A I'inici de I'edat mi tjana, Olerdola va desenvolupar un
destacat paper en el control i el poblament crist ia del
territori sud de la Marca. Just encetat el segle X,
moment de I'expansió del comtat de Barcelona vers el
sud, de nou la immillorable situació estratégica, junt a
I'existéncia d'unes ben conservades muralles, varen
propiciar una nova ocupació de la muntanya. Al segle X
i inici de I'XI el terme d'Olérdola abastava una amplia
superficie, essent el més gran del Penedés i comprenent bona part de I'actual comarca de l'Alt Penedés i
algun municipi del Garraf i 8aix Penedés.
Quan Sunyer funda el castrum Oferdufa, la banda nord
del futur terme esta ja habitada per petits nuclis de
pobladors i, per tant, la funció del nou establiment ve
marcada per la defensa, organització i control del terri tori fronterer. El castrum al qual es refe reixen les fonts
s'ha d'entendre com una fortalesa, una fortificació, un
castell en sentit ampli. Les terres limítrofes eren forva
insegures, tant per les continuades ratzies musulmanes
com per I'existencia de quadrilles de lIadres que s'em paraven en les terres incontrolades. Davant d'aquesta
situació, els castells oferien protecció i refugi a una
població que havia anat ocupant uns territoris sense
propietari (aprisio) ,
A partir de mitjan segle X (950-1050) es trenca la dinámica de creixement territoria l, en alenti r-se I'expansió,
que permetia el manteniment de la colonització i el
forvat equilibri entre I'aristocracia i la pagesia aloera.
Una de les conseqüencies d'aquest trencament va ser
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la progressiva divisió de la terra que passa a mans deis
nobles. La pagesia veu com augmenten les taxes sobre
la seva producció, que passa a ser controlada pels senyors deis castells.
CrclI gravada sobre la roca, prop
de I'església de Santil Maria, al Pla
dels Albals. Olerdo lil fou un deis
cilslells Icrmcnats més destacal de
la marca sud del comlat de Barcclona (Foto: N. Molist).

Aquest fenomen és especialment ciar al Penedés. El
terme d'Olerdola es compartimenta i redueix a la meitat:
s'escindeixen

Olivella,

Ribes,

Sitges

i Cubelles.

Olerdola, peró, resta sota el domini del comtat de
Barcelona. Probablement en un intent d'afermar la
presencia comtal al Penedés davant del creixent poder
deis nobles, el comte Berenguer Ramon , atorga a
Olérdola, I'any 1025, franqueses i privilegis equiparables als deis ciutadans de Barcelona.
Les fonts documentals són poc precises pel que fa a
com afectaren Olérdola les habituals ratzies musulmanes. Entorn de I'any 985 podria haver estat arrasada per
al - Man~ur,

que saqueja Barcelona i assola el Penedes.

Tradicionalment, aquest esdeveniment ha estat utilitzat
per fonamentar la construcció del temple romanic, ja
que el seu predecessor hauria quedat destru'it.
Gracies al seu estrategic empla9ament i a la nombrosa
pOblació, Olérdola fou un deis nuclis més destacats del
Penedés a I'alta edat mitjana, arribant a ser considerada, per alguns historiadors, una de les principals ciutats
de Catalunya en aquest periode. Prop d'ella passava la
vía Franchísca, procedent de Martorell , que es desviava
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del tra9at de l'antiga via Augusta romana per adaptarse a la nova configuració del territori.
Olerdola és citada repetidament i de forma indistinta en
la documentació medieval com castrum, civitatem i

urbs, tent aquest dos darrers noms clara referencia a la
seva importancia i a I'existencia d'una ciutat antiga, que
deurien suposar en base a les muralles romanes. Les
fants documental s (especialment les del Monestir de
Sant Cugat i les de la Catedral de Barcelona) reflectei xen testaments, vendes, cessions, donacions i altres
intercanvis de terres o possessions; conflictes entre el
comte de Barcelona, L'Església i els senyors; dotació i
consagració deis temples, etc.

Dinar d'or islam ic del ca li fa de
Có rdova Hi S"am [1 ( 99B), ceca
d'al And alu s. Area I (luwers) i
arca JI (revcrs) amb les Ilegendes
en ca ractcrs arabs.

A banda de I'esment a la fundació d'Olerdola entorn de
I'any 929 per part del comte Sunyer en I'acta de dotació del 992, la primera citació documental data de I'any
950 i es refereix al terme d'Olerdola. A aquesta primera
c itació la segueixen d'altres, referents igualment al
terme o a la ciutat (citada per primera vegada com a tal
el 958). De I'any 978 data la primera referencia extensa.
El levita Suniofredus -Seniofred o Sunifred, el qual
impulsara

la construcció del

temple

romanic-

i

Ermegodo -Ermegoda- donaren al Monestir de Sant
Cugat del Valles, en el seu testament, les seves cases
(algunes prop del camí de la cisterna -in via vel in ipsa

cisterna-, horts, molins, pau, vinyes, etc. situats dins i
fora del recinte (Qui est ec omnia chomitatum Barch .,

in terminio de civitate Olerdula, sive infra muros eius). El
mateix any, el levita Seniofred llega els seus lIibres a
I'església de Sant Miquel (el s dos darrers documents
esmentats procedeixen del Cartulari de Sant Cugat).
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O lordola i les revo ltes feudals. El prin cipa t de
Mir Geribert ( 104 1- 1059)
Mir Geribert, princep d'Olérdola, destaca com a figura
dirigent i emblematica de la revolta feudal contra els
comtes catalans, valedors de I'ordre prefeudal. Aquests
frenaven les aspiracions deis senyors de control absolul sobre el terrilori i els seus pobladors.
La figura del senyor feudal arrenca del veguer o castla,
generalment un noble, home de confianGa a qui el
com te encarregava I'administració d'un castrum. Poc a
poc, la noblesa fronterera enfortí les seves posicions
respecle al cornlat i s'anava apropianl de béns i carrecs
públics, compranl i venent les possessions i atorgant
cartes d'establirnenl fora del con trol del comle.
Aques ta situació es va anar configuran! entre els anys
1017 í 1041, període en qué el corntal de Barcelona
resta mancat d'una autoritat forta, a causa de la divisió
que establí Berenguer Raman, el Carbal. en el seu testamen!. La si!uació politica es comenya a normalitzar
amb I'inici del govern personal de Raman Berenguer 1,
el Vell, to! i que es va haver d'enfrontar amb les faccions com tals més conservadores, encapGalades per la
seva avía Ermessenda.
Vilafranca del PcncdCs vista des
d'Olcrdola . A partir del segle X II,
Olerdola s'ana despoblant i perdent el seu papcr prcemincn l en
funció de Vilafranca, sit uada en
mig de la plana pcncdcsenca.

El vescomte Mir Geribert era nét del comte Borrell 11 i
havia acumula! grans possessíons gracies a herencies,
compres idos matrimonis. Entre elles, els castells
d'Olérdola, Ribes, Subirats, San! Martí Sarroca, Lavi! (a
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l'Alt Penedes), el caster! de l' Eramprunya (Gava, Baix
Llobregal) i el caslell del Porl (Monljüic, Barcelona), a
més d'alous i finques al Valles i Osona .
A mitjans del seg le XI, Mir Geribert s'autoproc lama
Princeps Olerdulae i encap9ala la revolta contra la casa
comtal de Barcelona. Mir Geribert i els altres senyors
del Penedas i Valles cometeren nombrasos abusos de
poder, entre ells la venda de les franqueses (també les
d'Olerdola, quan els seus habitanls eren súbdils exclu sius deis com tes de Barcelona), I'assal! a les posses sions comtals i la incitació als musulmans a no pagar
els tribuí s al com te Ramon Berenguer 1.
El comle, gracies a I'or que arribava com a tribut de les
paries islamiques de Lleida i Tortosa que el permeteren
refer la seva economia, lIan9a sobre el Penedas I'exercit que preparava per a un alac a Saragossa. Fins
aquell momen!, Ramon Berenguer I s'havia moslrat
caul i pacien!. Mir Geribert re fusa el comba! i es refugia
a Torlosa, abandonat pels altres senyors feudals. La
revolla feudal finalitza I'any 1059, quan Mir Geribert es
va sotmetre a la justícia del comle.
O' aquests esdeveniments en sorgí una nova societal. Si
bé el comte recupera les seves possessions, va perdre
par! del contral sobre el territori, en ésser assumit direclament pels nobles feud als. A canvi, aquests, se sotmetíen al comle. La pagesia fou la principal víctima del
nou ordre eSlablert, ja que progressivamenl va anar
perdent les lIiberlats i els drets sobre la terra.

O lerdola, possess lO co mtal en un mó n feud al
(1 059-segle XII )
El dia 1 de juliol de 1059, Olordola lorna al domini com lal, en reconeixer Mir Geribert i la seva esposa Guisla
els drets del comlat sobre el vilatge. Ramon Berenguer
I els atorga el perdó, després d'un jurament de fidelital.
Mir Geribert morí a Tortosa, arran de ser fet presoner
pels musulmans en una expedició contra Mora d'Ebre,
I'any 1060.

m O{ll oV¡ll
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La incursió almoravit d'inicis del segle XII (probablement
I'any 1103) afecta especialment Olerdola, com denota
I'esfor<; de restauració endegat per la casa comta!. En
un document que fa referencia a aquesta incursió, estudiat per J.M. Font i Rlus (t 969), es lIegeix " ... una altra
de lIurs maldats fou la invasió del castell d'Olérdola,
d'on s'endugueren captius un nombre sen se límit d'homes que estaven allí per defensar-Io, després d'haver
donat mort a molts" , El 26 de novembre de 1108 els
habitants d'Olérdola reberen diversos privilegis de part
del comte Ramon Berenguer 111. D'aquestes franqueses

(hec mea constitutio et ut ita dicam franchitas) en
podien gaudir els homes que restauressin, habitessin i
defensessin el castell; els soldats i cavallers que habitessin i defensessin el castell i, finalment, els homes del
terme d'Olérdola, En la restauració de la fortalesa hi
participa també el Monestir de Sant Cugat, el qual va
rebre en agra'(ment (I'any 1109), la torre "susana" (possiblement la talaia) i els seus annexos, el camí d'accés
des de la porta del recinte fins a I'església i la capella de
Santa Maria fora muralles,
Moneda de dos escuts d'or de
Felip V encunya\ ;t Santa Fe de
Bogota (1730), Anvers ¡1mb ]'escut de Castclla i Lleó i un jou;
al revers, creu ,1mb aspes inscrita
en un collu de dos cercles,

Amb la creixent importancia del nucli de Vilafranca i I'avan<; de les fronteres cristianes vers el sud (Tarragona
passa a mans cristianes I'any 1129 i Tortosa i Lleida,
dues principals capital s musulmanes, els anys 1148 i
1149, respectivament), Olérdola va esdevenir una possessió secundaria, perdent la seva importancia estratégica i, poc a poc, es va anar despoblant. Els habitants
es despla<;aren a les planes i als vessants propers, prop
deis camps de conreu, les tonts d'aigua i les noves vi es
de comunicació, Vilafranca, situada a mig cami de la via
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que une ix Barcelona i Tarragona, esdevé la ca pital del
Penedes al segle XII.
L 'abandó de la ciutat es pot situar entre els segles XII i
XIII. La muntanya de Sant Miquel és ocasionalment
ocupada per guarnicions militars o civils en períodes
conflictius, com durant la Guerra Civil del segle XV, la
Guerra de Successió a la Corona d' Espanya d'inicis de!
segle XVIII o durant la Guerra del Frances a I'inici del
segle XIX, que aprofitaren les ben conservades muralIes. Les troballes monetaries en són un fidel testimonio
Dalt de la muntanya, la continuYtat de I'església de Sant
Miquel com a temple parroquial manté viu el record de
I'antiga gran ciutat.

Estructura urbana de la ciutat m edieval
El recinte fortificat estava estructurat en tres grans
arees, seguint el model deis tres ordres socials: noblesa, clergat i poble baix. No es té constancia de la divisió interna per mitja d'un mur o muralla, pero I'existencia d'un recinte sobira (la part alta amb I'església i el
castell) i un de jussa (el pable) és ben palesa.
Es bastí un mur perimetral que envoltava tota la plataforma rocosa i, óbvjament, es va reaprofitar la muralla
romana que tancava el recinte pel nord -est . Aquest mur
feja encara més inexpugnable la fortalesa i, ensems,
actuava com a mur posterior deis habitacles.
La part superior de la plataforma estava en gran part
lIiure d'edificacions. Sois hi destacava un edifici rectan gular (castell) adossat a I'antiga tal aja romana, que deuria conservar les seves funcions de torre, des d'on es
controlava tant el territori com la ciutat baixa.
L'anomenat castell

estaría destinat a residencia del

castla o senyor i de part deis soldats, milites.
Actualment, aquesta edificació esta fon;:a mal mesa i
ens és deficientment coneguda.
L'església es troba així mateix ubicada a la part superior de la plataforma, sobre la cinglera de lIevant. Fins a
nosaltres han arribat dos edificis cultuals, sota I'advca-
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Rcsti tució grafica hipotetica de la ciutat alt- medieval -segle XI - (Dibuix: F. Riart )
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ció de Sant Pere i de Sant Miquel. Del primer edifici,
d'estil preromanic i datat a inicis del segle X, es conserva solament el seu absis. Al seu costat s'hi aixeca el
temple romanic (finals del segle X), que, amb diferents
reformes i restauracions, ha arribat dempeus fins als
nostres dies, Al seu redós es troba la necrópoli de
sepultures antropomorfes tallades a la roca.
Vista acria de la zona on se situaen epoca medieva l, diversos
espais de producció, em magatzem atge i transformació, COlll ara la
prelllS<\ i el celler, 1<1 cisterna, el graner i la pedrera, separant la part
alta de la p¡lrt ba ixa del rec in te
emm urallat (Foto: M, Miret).
ven,

La ciutat s'estenia per la meitat inferior de la muntanya,
amb les seves cases, carrers I espais oberts. Un seguit
d'estructures ¡ edificis, d'ús probablement comú, de
clara funcionalitat económica i la seva utilització subjecta al pagament de taxes, separava els terrenys alts amb usos religiosos i militars - de la part baixa de la
mun tanya -civil-. Ocupan t una estreta fran ja des de la
cinglera de lIevant a la de ponent, s'arrengleraven la
pedrera, un graner amb gran nombre de sitges, I'aljub i
una area de premsat de vi amb un celler.
Les traces de la trama urbana de la ciutat medieval han
estat esborrades pel temps, I'erasió i I'ús de materials
poc resistents . Cal suposar que el camí, que procedent
de la porta d'entrada arriba fins al cim, vertebraria la
part baixa de la ciutat. Perduren, com a testimoni de les
cases i carrers, aquell s elements que han estat tall ats a
la roca. Així han arribat fins als nostres dies nombrases
sitges, alguns habitacles, forats per a pals de fusta,
escales, canalitzacions d'aigua, etc. L'espai havia estat
estructurat en terrasses, presentant un aspecte semblant al que oteriria I'oppidum ibero
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Utilitzant una técnica constructiva molt semblant a
I'emprada pels ibers, les cases cristianes estaven generalment excavades de forma parcial a la roca i els murs
remuntats amb pedra disposada en sec o bé amb un
entramat de fustes i canyes. El terra era la propia roca
o bé una capa d'argila o terra. Les sitges, generalment
una per casa, servíen per a emmagatzemar-hí el grao
Fora del recinte emmurallat s'estenia, a les dues plataformes adjacents que s'obren davant de la murada, un
gran barri medieval. La muralla romana degué perdre
aviat el seu poder defensiu en eixamplar-se la ciutat per
fora de les mural les i arribant a ajuntar-se els dos nuclis
(el de I'interior de la fortificació i el que s'origina entorn
de Santa Maria, a I'exterior). En moments de perill, el
recinte fortificat acolliria la població externa.
Sobre la plataforma est s'aixeca ja en els moments inicials de I'establiment olerdola, un temple cristia sota
I'advocació de Santa Maria, contemporaniament o un
xic anterior a la primera església preromanica de I'interior de la ciutat. Actualment, el turonet en el qual es
traba la capella (avui en dia es conserven les restes
d'un edifici probablement ramanic) és conegut com El
Pla deis Albats, a causa de les nombroses sepultures
antropomorfes tallad es a la roca que envolten I'església, la majoria corresponents a nadons (albats) i infants.
A més del recinte de culte i la necropoli, tant al Pla deis
Albats com a la plataforma de ponent i la fondalada de
les Feixes que separa ambdós turons, es documenten
nombrosos habitacles tallats parcialment a la roca amb
elements i estructures semblants als que s'han descrit
corresponents a I'interior del recinte (sitges, canalitzacions ... ).
Quelcom més allunyat, el nucli de cases rupestres de Can
Ximet i Can Castellví ocupava una situació estratégica de
control a I'inici de La Val\. L'observació de les restes ens
fa venir rapidament a la memoria les cases medievals
d'Olérdola, amb les seves sltges, escales, parets, forats
per a les bigues, cubetes, ... treballats a la pedra.
Els habitants de la urbs O/erdulae han deixat escassos
testimonis materials. Fins a nosaltres han arribat poc

O lleta de ceramica recluIda alt medieval (segles X - XI), un deis
atuells més comuns dins la poc
variad a gamma d'utensilis de
ceramica d'aquest períocle.
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més que olles, gibrells o gerres de ceramica de color
gris. Cal suposar que molls deis utensilis eren de fusta,
vímel o pell, moliu pel qual no s 'han conservaL Les
eines i objecles personals de metall o os són escadussers, A diferencia deis períodes precedents, en aquests
segles no arriben a Olerdola productes o objectes procedents d'altres cu ltures o contrades, La primera
moneda c ri stiana recuperada a Olerdola és un óbol de
quatern de I'any 1185 del rei Alfons I (II d'Aragó, 1154 1196), que, cronológicament, correspon al període ini cial de la davallada de la fortalesa.
El contacte comercial entre els comtats catalan s i el
món arab és poc conegut. Tol i la situació de conflicte
entre les societats cri stiana i islamica, sembla evident
que les relacions comercials entre ambdues es prodülren de forma eficac;. Alguns deis productes que podrien
haver arribat a Olerdola eren peribles, com ara especies
i teixits. La troballa de diversos mancusos o dinars d'or
del califa de Córdova Hisam 11 (366/399 H. -976/1009
aC i 400-403 H. - 1010/ 1013 aC) denoten tant els con tactes comercial s com que aquesta era la moneda utilitzada en els regnes cristians, on la major part deis
intercanvis es feien en "especie".

Vis!"a exterior del
rat l'any 1971.

IllllSCll, inallgll -

El Ccnlro d'lnlerprOl ac ló

El Centre d' lnterpretació

L'actual Centre d'lnterpretació ocupa part d'un edifici de
nova planta que es troba adossat a la cara interior de la
muralla, en el seu tram de ponent. Anleriorment, en el
mateix indret, s'hi ubicava I'antiga masía-rectoria que va
ser enderrocada el 1967 per aixecar el nou equipament.
L'edifici, d'estil muntanyenc ecléctic, és de planta quadrada, dos pisos i murs de pedra vista. L'arquitecte encarregat de I'obra fou Camil Pallas, de I'aleshores "Servicio de
Conservación y Restauración de Monumentos· de la
Diputació de Barcelona. El dia 7 de novembre de 1971 s'o-

bri al públic del recinte arqueológic i s'inaugurá el seu
Museu Monografic,
L'any 1998 es reforma I'espai arquitectónic i el discurs museografic par tal d'adaptar-Io a les noves necessitats.
L'actual discurs esta estructurat en tres blocs ternatics que
ajuden al visitant a comprendre perque, quan i com I'home ha
ocupat Olérdola i ha transformat el seu entorn, Es posa especial émfasi en les claus geoestratégiques que han afavorit
aquesta ocupació al llarg de 4.()(X) anys j alhora els elements
desafavoridors que han ocasionat els abandooaments.
Olerdola i el seu entorn
Olérdola se sitúa dins el seu entorn geografic, per tal d'enlendre la posició de la muntanya de Sant Miquel respecte la
plana penedesenca, el massís del Garraf i la serralada prelitoral. Olérdola no es pot comprendre sense aquesta relació
intrínseca amb el territori que domina visualment i que, a
I'antiguitat, dominava també social i economicament.
Aquest bloc es complementa amb una introducció a la flora

i la fauna característiques de I'espai natural d'Olérdola, I'actual presencia humana i I'utilització antropica d'aquest
espai (les masíes i els conreus).

ÚS i tran sformació d 'un territori
El segon bloc temalic es centra en la relació que s'establí
entre la muntanya de Sant Miquel i el seu entorn i els
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homes que hi habitaren. O'aquesta manera, es perfilen els
elements clau que afavorien I'ocupació (la idónia situació
estratégica, I'espadat turó, els recursos hídrics) i I'ús, I'adequació i la transformació deis recursos naturals per
poder viure a la plataforma rocosa (canalització, emmagat zematge i evacuació de I'aigua de pluja: treball de la roca
per excavar-hi les cases i els carrers, les sitges, els dipósits .... ) i I'explotació de I'entorn (la fusta i vegetació arbustiva per a la construcció i la combustió; els usos agraris i
ramaders ... ).
4000 anys d'Historia. De la primera cabana a I'actualitat
En el darrer espai expositiu hom s'endinsa en un viatge
historic a través de les etapes en qué Olérdola va ser habi-

tada: les primeres cabanes a I'edat del bronze (a la
prehistória), el primer poblat emmurallat a I'inici de I'edat
del ferro i I'oppidum iber (a la protohistoria), la fortificació
romana (a I'época classica), el viJatge cristia (a I'época
medieval) i el despoblament, abandó i I'actual conversió en
parc natural i arqueológic (al lIarg de les etapes moderna i
contemporania).
Historia i mode de vid a a través d eis object es
Una única vitrina concentra le peces més significatives que
il.lustren i complementen I'evolució histórica i ens apropen
a la quotidianitat d'aquells homes i dones que naixeren, visqueren i modren a Olérdola.
Així hi podem trabar eines per treballar el camp, la. pedra,
el cuir, per filar, teixir i cosir, per moldre el gra, per escriure:
atuells de ceramica per cuinar, servir, menjar, guardar i
transportar aliments: objectes fets en os o metall per I'ornament personal, armes o monedes, constatació de I'activitat comercial.
En tant que elements artístics i escultóris, destaquen dues
peces, probablement procedents de I'església romanica de
Sant Miquel. Es tracta d'un fragment de I'ara de I'altar i un
petit capitell de marbre.

Itinerari
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I a c isterna romana
Un cop entrat al recinte per I'antiga porta
de la muralla, es poi visitar el Centre d'lnterpretació o seguir el recorregut marcal
pel cami que mena al cim natural de la
muntanya. Iniciant I'itinerari, el primer punt
d 'interés és la cisterna, que es troba si tuada a la part baixa de la plataforma rocosa, prop de la cinglera de ponent. Es
tracta d'un gran aljub tallat a la roca calcaria i amb una capaci tat per emmagatze mar fins a 350 m3 d'aigua. Les seves mesures són 16,40 x 6,50 x 3,70 m.
La cisterna va ser construIda probablemen! a finals del segle 11 aC o inlels de la
següent centúria. L'aigua de pluja era re collida de la par! superior de la muntanya

i canalitzada a través de dos cana ls que
la condu"ien fins a una bassa de decantació situada davant de la cisterna . Aques ta bassa feia, i encara ara fa, de filtre, quedant -hi dipositades pedres i fang i passant I'aigua neta, a través d'un sobreeixi -

Cisterna romana (n scglc JI inici segle [<tC) excavada a la
roca i amb una c¡¡pacit<tt d'emrnagatzematge d'aigua prope-

ra als 350 m'

dar, cap a la gran cisterna. A I'interior d'aquesta, una escala, també tallada a la ro ca, surt de I'angle es! i arriba fins a la base. Un canal de desguas, parcialment sub terrani, va ser ober! el segle passat pel
rector de Sant Miquel per tal d'aprofitar
I'aigua per regar les feixes inferiors.
Entorn del dip6sit es poden observar di versos tipus d'encaixos i retalls de la roca, testimonis d'una antiga coberta de
fusta. A I'esquerra del dip6sit, continuant
el cami central que puja des de la porta
d'entrada, es troben els graons d'una es cala que formarien part de I' antic camí i
que acomplien tanmateix la funció d'esmorteir la velocitat de I'aigua de pluja en
arribar a la bassa de decantació.
Com moltes allres construccions hidrau liques d'epoca romana, la cisterna va ser
també utilitzada pels cristians mil anys més
tard d'ésser constru"ida.

La premsa de vi i el celler medievul
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C:lrla ls de CO l1dll CC ió de l'aiglla fi ns a la c iste rna i, a 1;\ dre la, Iram g raol1al d el camí que d es d e
I'enlrada ,11 rcc int c pujava fin .~ a l c illl.

Ia

prem s~de

vi i el ce ll er medie v

Entre el diposit d'aigua i la cinglera de po-

Prop del penya-sega! de ponen! es poden

nent s'hi ubicava, en época alt-medieval, una

veure les restes de la muralla medieval pe-

area on es premsava raOim per obtenir vi i un

rimetral que envoltava el recinte i alguns ha-

petit cellero Es tracta d'un espai de conside-

bitacles i sitges o

rables dimensions en el qual, sobre la roca
allisada -amb un fort pendent vers el nord-,
destaquen elements diversos treballats en la
pedra i relacionats amb les tasques de premsat: cubetes circulars -bases de les premses-, encaixos per als arbres de la premsa,
forats de pal, basses. El celler, situat a tocar
de la cisterna, es traba sem isoterrat, amb
les parets remuntades per murs de pedra i
una escala d'obra per accedir a les bótes.
L'area de premsat , la cisterna, la pedrera i
un magatzem de gra amb diverses sitges delimiten un espai longitudinal, de cing lera a
cinglera, que separava la part sobirana de la
part jussana del recinte cristiá

Espa i on es premSil va el vi (seg lcs X - XII ). En
primer pla, una de les cllbe les d e la prell1sa, ta ll ada a 1;1 rOC<1 .
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El g raner medieval
Per sobre de la canalització que condu'ia
I'aigua fins a la cisterna, es troba un espai en el qual, de forma aleatoria es disposen diverses estructures, entre elles algunes sitges. En una petita plataforma rocosa se n'hi concentren diverses, destacant especialment una que esta protegida per una cavitat. Aquest grup d'unes
7 sitges conformaria un granero El gra en
ell emmagatzemat -junt amb el de les altres sitges que no formen part d'una estructura habitacional- s'utilitzaria bé per al
consum intern -de les classes no productives-, per comerciar o bé com a reserva per a situacions de setge.
Les sitges estaven tapades amb liases de
pedra o tapadores de fusta. La forma de la
boca és rectangular, amb un encaix per a
la coberta; el cos és de forma globular i el

fans pla, tendint en general a una forma
acampanada . Les mesures són for<;:a variables, amb una profunditat d'entre 2 i 3 m.
Cada un deis dipósits de gra esta rodejat
per petits canal s que tenien per funció
desviar I'aigua i la humitat per tal que no
penetrés a I'interior. Tanmateix es poden
observar nombrosos forats de pal que envol ten algunes sitges i que ens indiquen
I'existéncia d'estructures sobrealQades per
ajudar a I'aixecament de la tapadora o al
buidatge.
A Olérdola es tenen documentades més
de 80 sitges, entre privad es i públiques,
unes 60 localitzades a I'interior del recinte emmurallat i, la resta, extramurs. El
nombre total d'aquests diposits ha de ser
molt superi or.

Gra ncr, sit ua l a lIeva nt de la cisterna, on s'agrupen dive rses sitges medievals per em'lgatlemalge de
cere.ll s. Al fans, 1.1 pedrera ro mana i medieval.

La casa ibérica
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I a pedrera romana
A Olerdola es coneixen dues pedreres a cel
abert utilitzades pels ramans. Una d'elles

rals d'un bloc ortóedric. Posteriorment es

esta situada al peu de la muralla i, l' altra, a

desprenia la base amb l' ajut de tascons de

cms que delimitaven les quatre cares late-

I'interior del recinte.

fusta o ferro. Aquesta técnica, tot i no ser

La pedrera interior esta ubicada al ten; in-

la més habitual, ja que es malmetia bona part

ferior de la plataforma emmurallada, prop de

de pedra, esta documentada en diverses pe-

la cisterna. Els romans obriren la pedrera pro-

dreres de I'area mediterrania. Els blocs sur-

bablement allímit nord ocupat per les cases

ten amb quasi totes les cares ben tallades i

ibériques. Les pedreres varen famir els blocs
de pedra per bastir la muralla i la talaia, a ti·

amb la mesura predefinida. El reble resultant

nals del segle II -inicis del segle I aC. La se-

ne cal<;: com a rebliment en les construccions.

va localització i estudi han permés "analisi

Una part de la pedrera es va continuar

de les tecniques d'extracció de blocs.

plotant en época medieval per tal de treure

de les trinxeres es pot reutilitzar tant per fer-

ex-

La pedra de la muntanya d'Olérdola és una

la pedra en blocs per aixecar I'església, la

calcaría recital tova i facil de treballar. La téc-

muralla i el castell, situats ben a prop.

nica emprada en I'explotació estava en fun-

nica usada difereix lIeugerament de la ro-

ció d'aquestes dues característiques. Per a

mana, de mida més gran que, per si sois, no

I'extracció de grans blocs s'obrien diferents

configuren un carreu predefinit.

La téc-

fronts i es practicaven trinxeres entorn els 20

I a casa ibérica
A I'extrem nord-est de la pedrera s'han con-

del carrer, al qual s'hi accedia per unes es-

servat alguns habitacles de I'antic oppidum

cales tallades a la roca. Un rebaix a la part

ibero Les cases eren excavades parcialment

central ens assenyala la probable ubicació

a la roca, tot donant forma horitzontal al sol

de la llar de foco

i deixant banquetes on s'hi assentaran els
murs. La zona posterior de la casa era en
bona part de pedra mentre que la fa<;:ana s'obria a un carrer que estava a nivell del sol.
Generalment de forma rectangular, els ambits solien ser d'una sola estan<;:a.
Un deis espais més ben conservats és sensiblement diferent al descrit: la planta és poligonal i el terra estava a un nivell inferior al

Escala tallada a la roca a través de la qual s'accedia a un habitatge iberic, amb el sol i part de les
parets excavades en la pedra.
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Cases i si t ges medievals
De les cases i carrers medievals han perdural, a I'igual que en els període s precedenls, aquells elemenls excavats a la
roca: sltges, banquetes deis ha bit acles,
forats per a pals de fusta , canalitzacions,
escales, ..
Com ja s'ha assenyalat, la part urbana de
la ciutat medieval s'ubicava a la meitat in ferior del recinte emmurallat (segles X-XII).
Els habitatges medievals identificats al peu
de la pedrera romana ¡medieval, permeten observar la técnica constructiva, semblant en part a la utililzada pels ibers. Les
cases cristianes compten amb una sitja
per emmagatzemar-hi aliments i la situació deis encaixos per a pals de fusta drets
indiquen la utilització de diferents técni ques en I'aixecament deis murs: hi hauria
parets de pedra en sec i paret s d'argila i
troncs. També s'han conservat diferents

Boca i cncaix per a la tapado ra d ' una silja med ieval, exca vada entera menl a la roca. La
m¡ljor par! de les cases cristi anes d isposava d'u na sitja, su fi cien t per emmagalzemar el
cereal consumi! pe r u na uni lal ram il iar alllarg d 'u ll any.

tipu s de piques, algunes amb desguas, situades a I'interior deis habitacles. El pa viment era de terra, a vol tes amb una llar
de foc d'argila endurida.
Les si tg es, totalment excavades a la ro ca, són un deis elements més característics de l'Olérdola medieval. A ban da del
graner descrit , la majoria de les cases disposava d'un diposit de grao El cereal em magat zemat era suficient per alimentar
una familia duran! un any.
Els treball s arqueologics han posat l am bé al descoberl . enlre la pedrera i la cisterna , algunes cabanes de planta rectangular amb le s parets de troncs de fu sta
alineats. Atesa la seva simplicitat, podrien
correspondre als primers pobladors c ri s~
tians, lot i que podría tractar·se així mateix d'habitatges prehistorics.

L'església de SD!1I MlQllol
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L:.as.Qlésia de SanLMiq1JIILtelLl_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __
Oestacant sobre I'horitzó, volgudament se+
parada de la part baixa del recinte, s'eI8+
va la silueta allargassada de I'església, ele+
ment distintiu de la muntanya. Sobre la cin+
glera de lIevant s'hi aixecaren els dos tem+
pies cristians que han arriba! fins als nostres díes. L'edifici preromanic data d'inicis
del segle X i el segon temple, d'estil roma-

nic, fou erigit a finals del mate ix segle.
L'aspecte actual deis dos edificis és fruit
de les diferents restauracions portades a
lerme (1926/1928 i 1953), en les quals es
varen eliminar els elements arquitectónics
posteriors al segle XII , especialmen! una
capella lateral i els nínxols +a I'exterior+
i el eor -a I'inlerior- (segles XVII a XIX).

Vista aeria de les esglésies
preroma n ica i rom,lnica d e
Sant Miquel, situad es a la
par! alta de la Illuntanya, sobre la cinglera de Ilevan t (Foto: M. Miret ).

El temple prerománic
El comte de Barcelona Sunyer va manar
construir la primitiva església entorn de I'any
929, que fou consagrada pel bisbe Teodorie el 935 sota I'advocaeió de Sant Miquel
i de San! Pere, tal com consta en l'escriptura de dotació del posterior temple roma+
nic, fen! referéncia a aquest primer (Ubri
Antiquitatum de l'Arxiu Capitular de la Cate+
dral de Barcelona, volum IV, document 277).
La lectura, traducció i identificació propo+
sada per Muntaner (1995) del paragra! que
en fan esment és aquesta:
(... ) Has terminas precensuit
Suniarius, inclitus comes, cum ecclesia
Sancta Dig-

Cap¡;a leres de les esglés ies alt-med ievals, ,llllbdu es de pl anta quadrangu la r i orientades a I'esl.
El temple roma ni c es recolza en clllelHj mer idi onal de I'edifici preromanic.
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na, Sancti Petri, Sancti SaJvatoris, SancO
JuJiani, Sancti
Petri, Sancti Christofori, Sancti Genesjí,
Sancta Maria
Foris Muros. Qui construxit memora tus
idem comes castrum OlerduJa, el inqoauit
predicta ecclesia Sancti Michelis, situm infra

Les esglésies que s'esmenten al document
corresponen a les actuals Santa Digna (Vilafranca del Penedés), Sant Pere (Sant Pere
MOlanta), Sant Salvador (Les Gunyoles),
Sant Juliá (Can Ráfols deis Caus), Sant Pere
(Avinyonet); Sant Cristófol (la Granada), San
Genís (Pacs) i Sancta Maria Fori s Muros
(Olérdola, Pla deis Albats).

muros
cum uenerabiJi uiro Teuderico episcopo. (. . .)

D'aquest primer temple, d'estil preromanic,

(... ) Abans, havia establert aquests termes

nord de I'única nau, avui desapareguda. Es

Sunyer, comte i!-lustre, amb I'església de

tracta d'una església de redui'des dimen-

es conserva I'absis, I'arc de ferradura que
separava l' altar de la nau i part de la paret

Santa Digna, Sant Pere, Sant Salvador, Sant

sions, adient amb les característiques d'en-

Julia, Sant Pere, Sant C ristOfol, Sant Genís,

clavament defensiu que tenia Olérdo la a

Santa Mari a Fora Muralles. Fou el mateix

inicis del segle X.

comte ja esmentat qui va bastir ellloc tart

La lIargada total del temple es calcula entre

d'Olérdola i iniciá dita església de Sant

els 12 i 14 m i I'amplada entorn els 5 m . La

Miquel, situada dintre de les muralles, junt

paret de la nau , de la qual es conserva I'a-

amb el venerable baró Teo doric, bisbe.

rrencament del mur nord i la paret est, com-

(... )

partida amb la capyalera, és feta de carreus
molt regulars, lligats amb morter, a la meltat
inferior, mentre que la part superior és d'obra més irregular. L'amplada és de 50 cms.
L'absis , de forma quadrangular exteriorment
i semici rcular a I'interior, esta cobert amb
una volta de quart d'esfera i per una teulada
de IIoses a doble vessant. Dces estrales finestres, d'esqueixada senzilla, donen lIum a I'interior i s'obren a I'est i al sud -aquesta darrera
tapiada per la construcció romanica-, seguint

la trajectooa solar. L'aparell de I'absis és igual
al descrit per la nau, tot i que els carreus no
són tant ben escairats. Un cop aixacat el
nou temple romanic, I'absis es va utilitzar
com a sagristia , obrin t un estret co rredor
Are Iriom fal de ferradura de la ea p¡;a lera de J'església preromanica de Sa nl Miquel, el qual comu nicava I' ilrea sacra de I'altar amb la nau. El temple fOl! edifieat clltorn J'any 929 i collsagrat c1935.

entre ambdues capyaleres.
L'arc de ferradura és ¡'element arquitectónic més destacable, format per petitas doveHes desiguals di sposades radi a lm ent j

l 'osglésia d o Sant Miquol

sustentades per dues impostes en caveL
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el califat de Córdova, al segle X, I'arribada

Aquest arc resta tapiat possib lement des

d'influéncies estilístiques islamiques a Cata ~

de I'época medieval fins a la restauració de
1926-28.

lunya. A la península ibérica hi ha magní ~

L'absis olerdola és un deis més interessants

com els de Santa Maria de Melque (Toledo)

L'es~

de I'arquitectura preromanica catalana.

fics exemples mossarabs d 'arc de ferradura,
i San Juan de la Peña (Osea).

glésia de Santa Maria de Terrassa pre~

Hom ha atMbul! la destrucdó de I'església pre-

senta un tester similar al d'Olérdola. L'arc

romanica a al ~Mansur, en alguna de les seves

triomfal de terradura del segle X el trobem

ratzies per terres catalanes (978-985). Fas

ben documentat en diverses esg lésies

per aquesta raó o per la insuficient capacitat

preromaniques, com a Sant Ouirze de Pedret

del temple. a causa de I'increment de pabla-

(Cercs. el Berguecá) i Santa Maria del Mar-

ció, el cert és que a finals del segle X es basti

quet (Mura. el Bages). Sembla que cal atri-

la nova església, que, en part, cavalca sobre

buir a les relacions deis comtes catalans amb

el mur meridional de I'antiga capel la.

..-....

-.c¡• .... .......

Evolució uqu itccto nica dcl s dos temples cristia ns dedic;¡ts a Sa nt Miq uel i a Sa n! Pcrc (929 ~ segle XX).

L' església románica

tensi, de mansis de
honoribus, de alodiis, de terminis, de

El nou temple, d'estil romanic, va ser

a¡xe~

cat sota I'impuls del levita Sunifred i

con~

sag rada pel bisbe de Barcelona Vives I'any

affronta ~

tionibus, de decimis el de primitiis.

domini~

caturis, et cet.

992, sota I'advocació, com I'anterior, de

(.. .)

Sant Miquel i Sant Pere (Ubri Antiquitatum

Nutu Dei, actum est ut hedificaretur ba~

de l'Arxiu Capitular de la Catedral de

Bar~

celona. volum IV. document 277). La lec-

selica in honore Xristi et beati arcangeli
Michefis el Clauigeri etherei Petri in cas-

a uenerabili

tura, traducció i identificació propasada per

lrum numcupatur Olerdula

Muntaner (1995) deis paragrafs que en

uiro Suniefredi, leuita, ceterisque sufraganeis suis. Oui prenonatus idem, clemencia

tan referéncia és la següent:
"Oodalia Sancti Michelis OJerduJe in

Peni~

Sal-
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FaCfana princ ipa l de I'església rorna nica, consagrada I'any 992, de la qual destaca la port,! dovcll:lda i la (J .
nestnl de doble arc sosti ngllt pcr una columna arnb capitell.

uatoris suplex, deposcens begnitatem domi·
ni Uiuani, presuf insignis, ad dedieandum ut
ueniret pretextam basiefieam, qui, fibenter
adqui~

eseens preeibus iflius, venit dedieauitque
basifi~

eam, ae protinus dos illius firmauit, donationem quoque fieri eensuit decimarum ae primitiarum obfatlonumque ommnium ..

Dolació de Sanl Miquel d'Olérdola en el
Penedés, de masos, d'honors, d'alous,
de termes , d'afrontacions, de del mes i primícies, dominicatures, etc.
(... )
Volent Déu, decidiren edificar una basílica
en honor de Grist i del sant Arcangel Miquel

i del clauer celestial Pere en el lIoc fort dit
Olérdola, el venerable baró Sunifred , clergue, i els altres sufraganis seus. El que he
dit, invocant la cleméncia del Salvador,
implora de la bondat del senyor Vives, prelat insigne, que vingués a dedicar dita basí~
lica, el qual accedí amb gust a la seva
petició, vingué i dedica la basílica, i tot seguit
va assegurar la seva dotació i ordena que
es fes donació deis delmes i primicies i de
les oblacions de tots. (... )
El mateix document delimita el terme d'Olérdala (fronteras de termine de Olerdula) al
segle X, fent esment deis indrets que conformen els límits.
L' edifici va anar canviant al Uarg deis segles,
presentant diferents etapes constructives.
Si bé es ten en clarament documentades

L'església de Sanl Miquol

dues fases (fi del segle X -construcció- i a
inicis del segle XII). és poss ible que el
temple patís altres reformes, com sem bien apuntar els tres ti pus de paraments
que es troben tant a la fayana principal com
a I'absis, i també la probable reforma de la
primera porta situada al mur sud.
De bell nou, el primer temple tenia les mateixes mesures que I'actual edifici, encara que
de menor altura (26 m de lIargada per 8 m
d'amplada). La nau de forma rectangular,
amb una orienlació d'est a oest, i I'absis
quadrat no variaren essencialment en les
reformes posleriors. L'obra és de pedra
pelita irregular amb morter i disposada en
filades i amb les cantonades reforyades amb
blocs de pedra escairats. Un entramat de
fusta sostenia la coberta de teules o de 110ses. La porta s'obria al costat meridional i
avui es troba tapiada. D'aquest moment
data també la finestra geminada de la fa~ana
occidental.
L'aspecte actual de I'edifici, com ja s'ha
esmentat, seria semblant al de la darrera
refacció medieval, a inicis del segle XI I. Estilísticament corres pon al romanic tarda,
essent I'element més remarcable la nova
porta dovellada. El conjunt de I'edifici destaca per I'austera simplicitat i la proporció
de línies. És probable que durant la incursió almoravit per terres catalanes de I'any
1.103, dirigida per Abd al-Malik, lill d'al-Man:;>ür, I'edifici quedés malmes, procedint -se
a reformar-lo.
Les obres afectaren I'estructura superior del
temple. Se substitueix la teulada antiga per una
coberta de canó, el que comporta I'aixecament de I'altura de les parets i el seu refor~a
ment mitjanyan t arcs torals i formers . La
coberta de la nau és a doble vessant de teula.
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L'any 1108, el comte Ramon Berenguer 111
dóna I'església a la catedral de Barcelona.
El despoblament de la ciutat d'Olérdola a
pa rt ir del segle XII no afecta la continu'itat
del culte religiós a I'església, ja que Sant
Miquel es va mantenir com a temple parroquial lins a l' any 1885.
La Fac;ana de ponent
En el primer edifici romanic (992), I'actual
fa~ana principal era presidida per la finestra geminada. Posteriorment (inicis del segle
XII) s'hi obra la porta dovellada, for~a característ ica de I'estil romanic avanc;at a la Catalunya meridional. La part superior esta
formada per un arc de mig punt de grans
dovelles ben treballades, emmarcades per
una motllura, la superior a la manera de
guardapols. L'arc dovellat esta sostingut per
dues impostes que reposen sobre els muntants decorats amb un doble solc semicircular i assentats sobre bases.

Finestra gemin¡¡d¡¡ ;1mb el capitell i columna monolítica . El capitcll presenta una tosca decoració i és un dels poes clcmcnts cscllltorics del
tt'Il1P!c·
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L'església d o Sant Miq uel

Are del e¡¡mp¡¡nar d'cspadanya, malmes pcr un lIamp a principis de seglc (Foto: N. Molist) .

de les cares anterior i posterior. La decora-

Sobre la porta es troba la finestra doblada.
Una columna amb capitell, d'una sola pe9a
i utilitzada com a mainell a I'esmentada fines-

ció en relleu del tambor consisteix, de dreta
a esquerra i comen9ant per la cara exterior,

tra, és un deis pocs elements escultorics de
la sobria edificació romanica. La factura
és tosca, d'aspecte arcaHzant i difícil de

en un estel de diversos raigs, un entrella9at
-sota un deis esperons - un estel de 5 puntes emmarcat per una circumferencia i un

catalogar estilísticament, inclinant-se els
estudiosos d'art romanic per un element
desnaturalitzat del prototipus corinti, data-

altre motiu d'estel, un entrella9at -en un altre
esperó-, una roseta de diversos petals
emmarcada també per una circumferencia,
un motiu arborescent - sota un esperó-, un

ble a la segona meitat del segle X o inicis
del segle XI.

La pe9a va ser descoberta durant la restauració de I'any 1926, tot traient el tapiat
de la finestra. El fust és cilíndric i anellat,
amb t res collars (cordes) en relleu ornats
amb incisions en diagonal. El capitell és circular a la base i s'eixampla fins esdevenir
un quadrat amb quatre esperons que sobresurten deis angles i que recorden les volutes originals. Dos esperons més petits surten

gran escut format per dues línies verticals
de losanges i tres cordons verticals alternants i, sota el darrer esperó, un nou motiu
d'entrellac;at. El capitell presenta alguns desperfectes sobretot en els esperons, forc;a
malmesos.

La fayana meridional
El principal element d'aquesta fa9ana és
)a porta tapiada. La primera entrada del tem-

L'e sglésia de San l Miquel

pie romanic podria haver estat reformada o
substitu'ida per I'actualment visible, ja que
a I'esquerra del portal de petites dovelles
regulars que formen un arc de mig punt,
s'observen les restes d'un muntant de blocs
escairats, indici d'una obertura anterior.
A la dreta d'aquesta porta se n'observa una
altra, de factura més tosca i també tapiada,
que podria pertanyer a I'entrada a una capelIa lateral, d'existéncia dubtosa, o bé a
una segona porta romanica, cas que es
dóna, per exemple, a Sant Andreu de Tona
(Osona). Sobre la suposada capella lateral,
no es té constancia de quan es va enderrocar, peró, si bé esta dibuixada en algunes plantes de I'església publicades a
principis de segle, no se n'observa cap trae;a
en la paret de la fac;ana .
Al mur sud s'identifiquen dos ti pus d'obra.
A la part superior, els blocs regulars s'alineen en filades horitzontals. A la part inferior, les pedres i la se va disposició són
irregulars. S'aprecien també els forats que
serviren per fixar la bastida, més nombrasos sota el cimbori i I'absis. Als dos extrems
del mur s'hi situen dues finestres d'una sola
esqueixada. Uns grafits (dues creus i un
rellotge de sol estilitzat) estan esculpits sobre
els carreus de I'angle sud-oest.

L'absis
La cape;alera, de planta rectangular ¡ sense
ornamentació exterior (5,5 x 5 m), segueix
un eix lIeugerament desviat respecte a la
nau . A inicis del segle XII es va elevar I'altura de I'absis. La il·luminació s'aconseguia
mitjane;ant dues finestres, disposades una
sobre I'altra, a j'eix central. La finestra inferior, rectangular i més antiga, és d'esqueixada senzilla, mentre que la superior és
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de doble esqueixada i amb volta de mig
punt dovellada. La coberta és de morter de
cale; amb petites pedres col·locades ale atóriament.
La forma quadrangular de la capc;alera, com
és el cas de la de Sant Miquel d'Olérdola,
és característica de les esglésies rurals i castelleres de la Catalunya fronterera. Es tracta
d'un tipus de construcció més senzill a i
barata que els absis semicirculars, fet que
explicaria aquesta utilització generalitzada
en els indrets on s'havia de construir amb
una certa rapidesa.

La fac;ana septentrional
La paret lateral nord s'assenta, en part,
sobre el costat meridional de I'església preromanica. Aquest mur presenta una fines tra d'espitllera sota el cimbori i, fins els anys
60, tenia adossada una cap ella lateral
moderna. Com a la fac;ana contraria, es distingeixen dues obres diferents i els forats de
la bastida són notoris alllarg de tot el tram o
El cimbori i el campanar d'espadanya
És difícil precisar el moment de construcció
del cimbori i del campanar d'espadanya.
Pel tipus de parament de les parets, el cimbori podria ser obra de la darrera reforma
romanica, mentre que el campanar podria
haver estat aixecat en una etapa posterior.
El cimbori presenta una forma externa octogonal que descansa sobre un basament
quadrangular. Els murs del cimbori són de
carreus ben escairats, disposats en fila des regulars. La coberta és a vuit vessants amb lIoses de pedra, ben conservada
i lIeugerament malmesa per I'espadanya.
El campanar d'espadanya va ser aixecar
sobre el cimborio L'estructura, d'una sola
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paret. és senzilla, i presenta dues obertu res, acabades amb un are de mig punt coronades amb una teulada de doble vessant
decorada amb motllures. L'espadanya va
ser malmesa per un lIamp a inicis del nostre segle. Per accedir al nou campanar es
construYren unes escales exteriors de pedra
aprofitant en part els testers de la capella
preromanica i I'església romanica. Durant la
restauració deis anys 1926-28 es va elimi nar el tram inferior de I'accés.

l 'interi or del temple
A I'interior, I'única nau rectangular esta
coberta per una volta de canó de mig
punt que és sustentada per arcs. Les impostes de les quals arrenquen aquests ares
estan bisellades i els pilars que els aguan ten són de carreus regulars i ben ajustats
entre ells. L'aparell, de petits carreus, és

paviment de rajoles de la nau i al centre es
troba un altar de pedra modern, coHocat el
1928. Durant la restauració deis anys 192628 es va enretirar un retaule barroc, repicar
els murs i revestir amb guix les parets, a
excepció deis elements arquitectónics, que
restaren de pedra vista.
Recentment es localitza un fragment de I'ara
de I'altar romanic. L'ara, de forma rectangular, esta tallada sobre una gruixuda pedra
calcaria. La pec;a presenta una revara perimetral sobrealc;ada amb una doble motllura
vers I'interior. A I'angle conservat s'hi lIe geixen diverses inscripcions, habitual s en
aques!s tipus de pe,a: [E]RMENGAUOE i
[... ]OFRE, a més d'altres curtes inscripcions
poc Ilegibles. Al segle passat es trobaren
dos altres fragments d'ara, també amb inscripcions antropónimes.

més regular que el de I'exterior. Aquests
pilars que sustenten els ares foren aixecats
a I'inici del segle XI I i delimiten, lateralment,
sis petites capel les.
Abans d'arribar al presbiteri trobem la cúpula
del cimbori, de forma semiesferica i sostinguda per quatre trompes en cada un deis
angles i il ·luminada per dues petites finestres. L'aparell de petits carreus és més regular que a I'exterior. L'absis i la nau esta n
separats per un doble are, el primer amb
impostes. A la paret de fons de la testera
s'observen tres tipus diferents d'obra, detectats després de la restauració de I'any 1928.
La meitat inferior correspon a I'obra consagrada el 992. Prop de I'angle sud-es! s'obre una fornícula a la paret i, en I'extrem
contrari, es troba el pas que comunica els
absis romanic i preromanic. La capc;a lera
esta lIeugerament sobreelevada respecte al

Fragmenl de I' ara de I'a ltn r romanic, de ~edrn
caldiria. S'hi poden l1egir diversos 110111S propis,
toscamenl llavorats. A la fi del segle pass<lt es coneixien dos ítltres rragll1elllS, potser de In ma leixít ara, avui desapareguls .

L'osgleslo de San l Miquol

La necrópoli de tombes antropomortes de Sant Miquel
Entorn de I'església es troba la necrópoli
alt-medieva l, ini cialment sorgida a redós
de la capella preromanica. Resulta dificul16s establir la data final d'utilil zació de les
sepultu res antropomorfes a Olerdola. Es
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deis adul ts, mentre que el del Pla deis AJ bats era considerat el deis infanl s no ba tejats i per aixó enterrats fora de la com unitat. En ambdós casos es tracIa de necrópolis mixtes.

poI aventurar la seva pervivéncia alllarg
del segle XI, quan en algun s punts de Ca-

talunya les tombes antropomorfes són
substit u'ides per allres tipus de sepul tures .
De fet . el mateix recinte continua com a
area cementirial fins a I'any 1885, peró d 'época posterior a les tombes antropomorfes sois coneixem un sepulcre exempt (se-

gle XII, antropomorf, que actua lment es
troba a I'interior de I'església) i els nínxols
aterrats durant la restauració de 1953.
Les sepultures presenten la forma estilit zada del cos huma (forma antropomorfa)
i esta n excavades a la roca. Olérdala fau
un deis primers indrets on es varen identifi car aques ts tipus de tomb es, pel que
també se les coneix com a sepultures olerdolanes .
Actualment es tenen documentades poc
més de vint tombes corresponent s a nad ons, infants i adults, localitzades la majoria al costal septentrional de les esglésies i prop de les seves capyaleres. Les
tombes estan orientades amb els peus a
I'est (entre 200 i 235'). Sois alguna sepultura prese nta una orientació diferent,
amb els peus en direcció nord -oest.
A més d'aquesta necrópo li de sepultures
antropomorfes, a Olérdola se'n traba una
allra, més coneguda, al barri exlram urs
del Pla deis Albats. Durant molt s anys es
va identificar el cementiri interior amb el

Vista parcial de la nccropo li de sep ultures an tropom o rfes d e Sa nt Miq uel (seg les X i XI).
Aq ucsttipus de sepu ltura cristiana es co neix també CO Ill a lo mba ole rdolana (1;010: N. Moli sl ).
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La torre tal aia romano i el cas tell m edieval

I a t orre talaia romana i el cas t e ll m ed ieval
En el punt culminant de la plataforma olerdolana es conserven les restes de la torre
de guaita romana, aixecada probablement
al segle l aC amb la fina lita! de controlar
tant la plana del Penedes com la costa amb el suport visual d'altres torres estrategicament situades-.
La talaia és de p lanta rectangular (7 x 5
m) i els murs (1,45 m d'amplada) aixecats
amb grans blocs de pedra quadrangular
molt ben escairats (opus quadratum) que
folren la cara exterior i interior. Avui és sois
visible I'interior (de 5 m2), ja que els murs
externs resten sota la muntanya de runa
del seu propi enderroc.
Tol aprofitant I'existencia de la talaia romana, en época medieval se li adossa un
edifici, probablement ja des del mateix moment en qué el com te de Barcelona Sunyer mana establir un castrum a Olérd ola.
De I'edifici, amb uns usos militars, residencials i administratius, es conserva una

La torre romatH\ (scg le 1 ae )
s'aixeca e n el pUllt més alt de
la mun tanya i, al segle X, s'hi

afegí I'edifici del cas tcll me dieval. En sego n terme, l'es glésia de San! Miquel.

gran sala rectangular (de 19 x 7 m, amb
una amplada interna de 4 m) que estava
coberla per una volta de pedra i mortero
Aquesta volta, avui moll enrunada, havia
estat parcialment dempeus fins ben entrat
el segle XX. Com la lorre, I'enderroc de les
parets cobreix bona part de les restes.
L' area militar alt -medieval va pa ssar per
tres períodes ben marcats. El periode ini cial (929 - 1040), en qué el castell tindria
un marcat caracter fronterer. Un segon període abastaría la revolta feudal encaP9alada per Mir Geribert, princeps Olerdulae,
on I'area militar d eu ria jugar un destaca!
paper polític i també económic -recaptació de laxes i repressió contra la pagesia-.
Finalmenl, a partir de I'any 1060, un cop derrotat Mir Geribert i la fortalesa altra vegada
en mans del comlal de Barcelona i de la
castlania deis Sanmartí, la zona alta resta
com a area de control -les ralzies musulmanes se succe"lren fins entrat el segle XI I.

La muralla modioval
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I a m ll ra ll.a m e di eva l
Així com les muralles preibérica ¡romana,
de I'etapa republicana, tancaven la mun~
tanya pel punt més accessible, durant el
període alt· medieval es completa el tanca ment de tota la plataforma rocosa amb una
muralla perimetral per sobre de la cinglera.
Probablement aquest emmurallament va
ser auspiciat pel comte Sunyer, completan!
les obres d'adequació de la muntanya par
tal que Olérdola esdevingués un punt fron -

terer estratégico
La muralla alt-medieval és possiblement el
primer mur clarament aixecat amb finalitats
defensives sobre la muntanya olerdolana,
puix que la murada preibérica j ibérica es

poI considerar més un mur per cloure el recinte que no pas militar, mentre que el

va-

lIum roma és una obra militar no tant de-

fensiva com propagandística davan t del
món indígena. Sen aviat, un cop superada
la primera etapa de forti ficació fronterera,
I'efectivitat del recinte es degué veure re du'ida pel gran creixement de la població,
en especial a I'exterior del recinte.
Actualment, la muralla per sobre el penyasegat es conserva de forma molt desigual
i s'ha perdut en la major part del seu tra<;:at.
Tan l a lIevant com a ponent es mantenen
d'empeus alguns trams. Elllen<;: més ben
conservat es troba al costal est, entre la
muralla romana i I'església. Es tracta d'un
mur d'uns 90 c ms d'amplada, de pedra
calcaria irregular, de mida mitjana, i unida
amb abundant mortero Alhora que mur de
defensa acomplia la funció de ser la pare!
posterior de molts habitatges.

Al segle X Olcrdola era un enclavamcn t fron terer d e vita l
importa ncia. En aquest mome n t, la vatua defc nsiv:l deis
ting les es veié inc rementada
amb una muralla peri metral.
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Correr j ca sos modievals

Ca rre r i caSB'-"SLLmUUeCJ..dui"'e"'v="--________________
Seguint el recorregut sobre la cinglera de
lIevant, paral-Iel a la muralla medieval i ja
en el seu tram final, el camí ens porta fins
a un carrer medieval amb escales tallades
a la roca i un matusser canal central per
a I'evacuació de les aigües pluvials. A banda i banda del carrer es poden observar
multitud de retalls a la roca que un bon
observador podra identificar, no sense dosis de coneixements i imaginació, amb habitacles, forats de pals drets per aguantar I'estructura del sostre. sitges, cubetes,
etc., semblants a les que es podien contemplar al peu de la pedrera.

I 'a rea d 'excavac io n s

Ca rrer graonat, tallat a la roca i al11b un desguils
central per evacuar les aigiíes pluvials.

a rqIJ eo I 6gLqli."ec;::S~_________

Deixant emere el carrer medieval graonat
i tot vorejant per la cara interior de la muralla romana en direcció al centre d' interpretació, hom arriba al sector on a partir
de miljans deis anys 80 (1983-1987 i
1995-1998) s'hi ha efectual els treballs arqueológics que han permés coneixer I'evolució histórica d'Olérdola. Aquest punt
és on s'ha acumulat més sediment i, per
tant, és I'area més interessant per poder
determinar i conéixer les diferents d'ocupacions humanes. És en aquest mateix indrel que Malies Pallarés (1920-1921) i AIberl Ferrer Soler (1946) hi efecluaren les
seves excavacions arqueológiques.
En aquest sector es pot apreciar la complexitat d'estructures, murs, sitges, muralles, carrers, ... , que se sobreposen o
malmeten unes a les al tres. El treball de
I'arqueóleg consisteix a documentar cada canvi, cada estructura i, a partir d'aquí, i juntament amb I'estudi de tots els

elements susceptibles de proporcionar dades -des deis vasos de ce ramica, les eines de metall o pedra, els objectes personals fins a les restes de fauna , carbons,
granes fossilitzades, ... -, establir com fun cionava cada assentament, poblat o ciutal; quan i perqué s'ocupa o s'abandona;
com eren les seves cases; com i de qué
vivien, qué menjaven i quina era la seva
implicació amb I'entorn.
Es tracta d'una zona rellevant en la major
part de les etapes, puix que se situa a free
de la porta d'entrada al recinte. Els treballs arqueológics han posat a la lIum estructures de redat del bronze (el fans d'una cabana i una llar de foc), inici de I'edat
del ferro (la muralla i alguns habilalges),
época ibérica (cases -amb les seves lIars
de foc i paviments- i carrers -un d'ells amb
canal de desguas-) i romana (el vallum es pagué determinar la cronologia i el sistema constructiu-) i, finalment, la impor-

L'óron

tant etapa alt-medieval (a un inicial camp
de sitges excavades directament a la lerra el succe'lren diferents etapes amb canvis radicals en I'estructura ¡ la distribució
de les cases, edificis i espais de circulació, que podríen estar relacionats amb les
diferents ralzíes musulmanes que patí
Olordola).

La muralla d'inicis de I'edat del ferro, descobert arran de les excavacions iniciades
a miljans deis anys vuitanta, és un deis elements més destacables. Aquest mur, situat
1 m per darrere de la muralla romana i paral·lel a aquesta, té una amplada enlorn
deis 1 '40 m i una al<;ada maxima conservada de 1 '20 m, tenint, el tram descobert,
una longitud entorn els 16 m. El mur presenta dues cares vistes amb blocs de pe-

d'o ~ cnvn c ion s

MQúoológlqllOS
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dra calcaria de mida gran i mitjana, sense
escairar, i amb un rebliment a I'interior de
pedra més petita i terra. És possible que la
part superior del mur fas d'argila.
En el decurs deis treballs arqueol6gics es
varen localitzar diferents enterraments, tots
ells d'época medieval. La sepultura fora del
recinte cementirial -especialment de na dons i infants- no era una practica eslran ya -de fet és hereva d'una lIarga tradició
amb precedenls ja a I'edat del bronze. Un
grup de tres infants d'entorn els sis anys
foren dipositats al fans d'una sitja excava da a la lerra a I'inid de I'ocupació cristiana
(segle X). O'allra banda, un nadó (de menys
d'un mes de vida) va ser enterrat, sota una
llosa, en el s61 d'un gran edifid (del segle
XII) situat a I'entrada del recint e.

Arca d'cxcavacions ar'lllcologiqucs ,1 t'interior del recin te, durant la inlervcnció efcctu¡u!a l'any 1996.
Els treballs 11:In pcrlllcs cstablir la seqücl1c ia ocupacional de la muntanya, des dc ['cdat del bronzc a
I'cpoca Il1cdicv¡ll ( Falo: N. Molist) .
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Ca mí d' acc_é.s,~a,,--,laa-..JfLl..OLLO.L'--_______________
Al peu de la cing lera si tuada sota I'edifici
del museu i els seus annexos hi ha la font
del Casten, a la qual s'accedeix per un camí graonat, tallat a la roca, i amb forl penden!. A la part cen tral , la via presenta un
canal de desguas.
A més d'accedir a la font, per aquest camí es podia entrar i sortir del recínte sense passar per I'única porta de la muralla,
i també baixar als ca mps de conreu de La
Vall. Una porta tancava I'accés a I'interior
del recinte, com demostren els encaixos
laterals retallats a la roca que es troben
a la meitat del trajecte.

Cam í graonat que condueix a la fo nt del Ca stdl i .¡ I'exterior del I'ecin!e per un pas lateral. La
presencia d e di verses fo nt s a I'cn tol'll d 'O lcrdola fOl! un fa ctor determinan! per a I'assentaIllent huma .

I a mllralla rom8
a l..OILaL -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
A finals del segle 11 ae o inici de la següent
centúria, els romans aixequen una muralla
en la part menys protegida de la plataforma rocosa olerdalana. O'un extrem a I'alIre del penya-segat, la muralla té una Ilargada de 145 m ¡una am plada de 2 m, L'altura original maxima conservada és de 4

m.
La co nstrucció de la muralla romana
d'Olérd ola respan tant a les necessitats
d'establir un punt de control territorial com
a I'interés propagandístic i propagador de
la civilització romana enfrent deis ibers indígenes.
La muralla presenta quatre trams de
lI enyos separats per qua!re torres i amb

una porta cent ral. L'ob ra constructiva
consta d'una cara exterior de carreus, una
cara interior d'encofrat i el reble intern de
pedres irregulars i mortero
Els carreus de calcaría estan ben desbastats, tol i que la disposició deis blocs
i de les filades és forya heterogénia, més
propera al tipus d'aparell poligonal que al
quadrangular. Alguns deis carreus astan
encoixinats i altres presenten uns piu s cilindrics usats durant la construcció de la
muralla per elevar els bloes fins al seu emplayament definitiu. L'heterogene'itat de la
construcció ha esta! atribu'ida al trebal! simultani de diferents grups d 'obrers, cada
un concentrat en un tram o torre.

La muralla romana
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ves cares, conserva una altura considerable. En un deis blocs de la cara nord es
traba un grafit cisellat a la pedra (VERMELL
1863). Matiés Pallarés va excavar ]'interior
de la torre entre els anys 1920 i 1921.
Al segon tram (3) s'observen dos tipus di ferents d'obra. La part inferior presenta un
aparell poligonal fore;a regular, amb alguns
blocs encoixinats. La part superior és una
obra de pedres mitjanes irregulars unid es
amb morter de cale;. La cara interna d'en cofrat és homogénia en aquest mateix tramo
La torre avui visible que flanqueja la por ta per la banda esquerra (4) conserva I'estructura interna original romana, peró de ,

3.
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-
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7

8
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gué ser refeta en época medieval i en part
reconstrUida a inicis del segle XX.
Una única porta (5) s'obre a la part cen -

Trapt de la muralla romanorepub licilIu, amb
indicac ió deis difcren ts trams, de la porta i de les

tral de la muralla, dividint-Ia en dos trams,
el de Ilevant i el de ponent. L'entrada esta

qUillrc to rres.

flanquejada per torres de planta quadrada i encara avui és el pas obligat per en trar al recinte. L'amplada se situaria en -

El tram de lIevant esta sobreelevat gracies

torn els 3,5 m.
El tram de ponent presenta més altera cions que el contraposat, en servir de mur

a la roca tallada verticalment en la seva
base que també va servir de pedrera en
el mament de I'aixecament del vallum. En
alguns punts, I'altura del front de pedrera
és de prop de 2 m. De lIevant a ponent,
el primer tram de muralla (1) inclou dos tipus d'aparell ben diferenciat; a ,'extrem
de lIevant, pedra petita sense escairar uni-

da amb morter de cal<;:

i. a la resta, blocs

escairats, alguns d'ells disposats en filades de dret i en filades de través, alternat
amb altres disposicions.
La torre de lIevant (2) presenta la planta
rectangular i I'obra exterior és de carreus
poligonal s, alguns d 'ells encoixinats. Encara que molt enrunada en una de les se-

posterior a la masia-rectoria enderrocada
els anys 60. La torre de flanqueig situada
a la dreta de la porta (6) presenta la ba se de grans carreus molt erosionats, la
part mitjana de blocs més petits i, la su perior, d'obra irregular coronada amb merlets, afegitó de principis del seg le XX.
El tercer llene; (7) fou parcialment reaixecat
en construir-se els nous edificis (1970-71).
L'aparell poligonal és trencat per dues 1i nestretes, una conservada de I'antiga ma sia i I'altra oberta en I'obra nova.
La planta de la torre més septentrional (8)
presenta una c uriosa i infreqüent forma
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d'esperó. L'aparell és regular i de grans
blocs en I'angle fron tal i el basament, essent la resta d'obra, més petit. En aquest
punt es pot observar l'alternan9a de files
de blocs del dret i files al través, sistema
utilitzat també a la muralla serviana a Roma i en aUres indrets durant el període republica i augusteu. En la parí refeta s'hi
obren dues finestres modernes.
El darrer ll ene; (9), presenta un apa rell poligonal amb blocs grans i mitjans. La part
refeta és d'obra de mida més pelita. Una

nova finestra reemplaya una antiga porta
de la masia.
El disti nt parament que s'observa en el folre exterior de la murall a (carreus i pedra
sense desbastar a la part superior) contrasta amb la uniformitat de I'encofrat interno Aquest fet ha donat peu a diferents
interpretacions, des de la consideració que
I'opus poligonal seria roma mentre la resta co rrespondria a una res tauració me dieval, fi ns a la fin ali tzació precipitada de
I'obra per part deis mateixos ramans.

Tr¡¡m de ponent de la muralla romana, reconstruYl en part, en el qu'll destac¡¡ la torre en forma d'cspcró.

El bom modlovol o)(tromurs

ELhauiJnBd~~aLexut~
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La ciutat alt-medieval s'estenia fora del re-

vant de la muralla romana condueix a un

cinte mural. El barrí extramurs ocupava

nucli on, a més d'una sitja-cisterna exca-

les dues plataformes rocoses (la de lIevant

vada a I'interior d'un abric artificial, s'ob-

es coneix com a Pla deis Albats) i la fon-

serven multitud de toral s per a encaixos

dalada de les Feixes -que les separa i és

diversos i canals, lots ells practicats a la

I'indret per on ara puja la carretera d'ac-

roca calcaria.

cés-, que s'obrien davant d'Olérdola. A la
documentació medieval, quan es fa referéncia a cases, corral s, camps, .. de la

civitas s'especifica si aquests es troben
dins o fora de la muralla.
Les cases excavades parcialment a la roca, juntament amb els elements que ja
hem descrit per I'interior del recinte (sitges, canalitzacions, ... ) són el testimoni de
I'ocupació medieval fora de les muralles.
La manca d'excavacions sistematiques alguns deis habitacles foren ja espoliats
d'antic- no permet determinar la distribu ció espaial de les cases, pero ás evident
I'adaptació del trayat urba a I'orografia del
terreny i I'estructuració en terrasses.
A I'exterior del recinte, a ponent i sobre la
cinglera de la font, un petit camí per da-

El Pla deis Albats

Res tes d e la (,Ipella de Silll la M"ri,l, al Pla deis
Albats, i, ¡jI seu d"VatH, les cOllcgudes sepultllTes
antropomorfes de [a IIccropo [i a[t - m edieva l (segles X i XI) .

AJbats exclusivament la zona on es troba la
capella i la necrópoli, a uns 300 m de la mura-

A principis del nostre segle, el turonet allar-

lla romana. No obstant, en tota la plataforma,

gassat situat davant de la muralla olerdolana

des del mateix peu de I'esmentada muralla

es coneixia com a Pla o Plana deis Infants.

fins arribar al seu extrem, prop de la masia

L'actual topónim Pla deis Albats és tonta

deis Segarulls, s'hi observen cases i sitges

recent. Ambdues denominacions procedei-

medievals excavades a la roca.

xen de les nombroses tombes de mida petita

La capella i la necrópoli, han d'associar-se al

i miljana corresponents a infants i albats

poblament, más o menys dispers, siluat fora

(nadons morts abans de rebre els Sagra-

de les muralles. Entre la sagrera -area sacra

ments o de tenir ús de raó) que es troben a

entorn de I'església- i els habitatges no hi

la necrópoli de tombes antropomorfes.

havia cap separació física, ja que al costat

Tradicionalment, s'ha entés per Pla deis

de les darreres tombes comencen les cases.
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L'església de Santa Maria
Enmig de la coneguda necropoli es troben
les ru"lnes d'un edifici que ha estat identificat
com les restes de la capel!a de Santa Maria
que apareix citada en I'acta de dotació de
I'església de Sant Miquel en referencia a la
fundació del Comte Sunyer (Sancta Maria qui
es foris murum). L'atribució de les restes
de la capella del Pla deis Albats a I'església
de Santa Maria citada a les fonts sembla
forya coherent, ja que acostuma a ser citada
com foris murum en contraposició a la de
Sant Miquel, infra murum.
Tot i així, sois la investigació arqueologica
podra confirmar la funcionalitat religiosa de
I'edifici en runes, la seva cronologia i la
relació amb les restes d'una altra edificació
que s'endevina just enmig de la necropoli.
Aquest segon edifici podria haver estat la primera capella preromanica de Santa Maria
(I'església esta ja dempeus amb anterioritat
a I'any 929), mentre que el primer podria
correspondre al temple romanic.
De I'edifici enrunat es conserva part de la
paret nord -amb una altura pro pera als 3 mi el mur de ponent, modernament alterat en
obrir-hi una porteta per la qual accedir a un
petit cubícul. La runa procedent de I'enderroc cobreix bona part de I'església. El temple tindria una sola nau dividida en dues
estances comu nicades a través d'un gran
arc del qual es conserva I'arrencament.

La necrópoli de tombes antropomorfes
Actualment es coneixem més de cent tombes antropomoríes, del mateix tipus que es

troben a I'interior del recinte. Les sepultures
estan excavades a la roca, són de planta rectangular, amb el cap diferenciat de la resta del
cos i més estreta a la part deis peus. La majaria presenten un encaix a la mateixa roca per
a la tapadora. Aquesta , era feta amb una o
diverses liases que protegien el cos del difunt,
la tapa es cobria de terra fins arribar al nivel!
del s61. La posició de les tombes podna haver
estat indicada per mitja d'esteles.
Les sepultures avui visibles varen ser espoliades d'antic, amb una clara preferencia per
buidar les tombes d'infants ¡ nadon s, el
que explica, en part, el predomini d'aquestes sobre les d'adults. Segons les dad es
de que es disposa actualment, un 25 % de
les tombes corresponen a nadons, un 45 %
a infants o adolescents i la resta, un 30 %, a
adults. Les sepultures segueixen la mateixa
orientació est -oest que les que es traben a
Sant Miquel, la majoria amb el cap orientat
a 2300 nord (I'arc d'oscil'lació varia entre 21 O
i 280").
L'orientació de les tombes antropomoríes ha
suscitat diverses interpretacions, des de
les relacionades amb )a fe cristiana (el cap
orientat a la ciutat de Jerusalem; I'orientació
de I'església, ... ) fins les que ho fan amb el
culte solar (d'arrels precristianes, se seguiria
la direccó del sol, considerant-Io font de vida).
L'oscil·lació de graus dins de cada conjunt
ha estat interpretat com a conseqüéncia de
la propia posició del sol segons cada época
estacional, el que, a més d'explicar la variació, permet estabHr en quina epoca de
I'any es ya realitzar la sepultura i determinar
així períodes de més o menys intensitat de
defuncions. L'aplicació de la teoria de I'arc
solar a les necropolis d'Olérdola apunta vers
un gran nombre de defuncions en els mesos

El barri medieval extramUfS

d'hivern (el seu solstici se situa entorn els

240"). S6n dades for9a versemblants, ja Que
a I'hivern les condicions de vida són més
dures -degueren ser-ho especialment en
aquest període alt-medieval- el que fa pressuposar una major mortalitat.
Cal destacar l'homogeneHat del conjunt
antropomorf. La capella i el petit nucli cres-
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cut al seu redós estan ja en funcionament a
inicis del segle X. La necrópoli correspon
també a aquest moment inicial, peró es desconeix en quin moment, com i si es produeix
I'evolució vers les tombes de liases. Aquestes, substitueixen les sepultures antropomorfes alllar9 del segle XI, perdurant en les
dues següents centúries.

Una de les tombe s an tropomorfes del Pl a deis Albn ts. ta linda a la roca, nmb el cap di ferencial i I'eneaix per 11 la lapa. Olerdola fou un de is pri mers indrel s o n fo ren documenlades aquest tipus de sepullures.
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