Santa Maria d'Olvan
Olvan
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Nucli d'Olvan
Plaça de l'Església d'Olvan

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.05728
1.90526
409417
4656716

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08144-38
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Barroc Contemporani
XVIII
1786
Bo
Inexistent
IPA,nº3465
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Solsona- Parròquia d'Olvan (Església parroquial
d'Olvan, 8611-Olvan)
Busquets, J.; Cascante, P.; Sellés, C.; Serra, R.
dv., 31/05/2002 - 02:00

Descripció
Església parroquial dedicada a la Mare de Déu. És un edifici d'una nau central flanquejada
per dues de laterals, més reduïdes en amplada i alçada; la nau central es coberta amb volta
de canó enguixada i pintada, i rematada per un presbiteri quadrat, a la dreta del qual hi ha
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la sagristia i a l'esquerra una capella dedicada al Santíssim Sagrament.
La façana, orientada a migdia, actualment és de pedra vista; en una data imprecissa,
probalment arran de la col·locacó de la imatge de la Mare de Déu a l'altar major es van fer
obres d'enbelliment de l'edifici i s'optà per treure l'arrebossat original de la façana i deixar la
pedra vista, ja que les esglésies barroques acostumaven a estar arrebossades i pintades.
La porta d'accés és adintellada, coronada amb un frontó trencat per una fornícula amb
l'imatge de la Mare de Déu. Sobre la porta un gran òcul il·lumina l'interior de la nau.
A llevant de l'església s'alça el campanar de planta quadrada; és coronat per una
balaustrada i té finestres a quatre vents. Segueix el model dels campanars característics de
finals del s. XVII i de bona part del s. XVIII construïts arreu de Catalunya que generalitzà fra
Josep de la Concepció (Valls 1626-Nules 1690) i que al Berguedà té altres exemples com
Santa Maria de Gargallà, Sta. Maria de Borredà, etc.
A l'angle nord-oest de l'església hi ha restes de carreus que podrien correspondre a l'edifici
medieval.
Observacions:
Arran de l'incendi de l'església durant la Guerra Civil (1936) es va perdre bona part dels
objectes litúrgics i el conjunt de retaules barrocs: el major, dedicat a la Mare de Déu de
l'Assumpta (obra de Carles Morató, 1747), el de la Mare de Déu del Roser, el de Sant
Sebastià, el de Sant Antoni i el de Sant Isidre.
- El 14 de juliol de 1996 el bisbe de Solsona Antoni deig va beneir la nova campana de
l'església feta per la foneria Barberí d'Olot i la seva fitxa tècnica és: nom: Santa Maria
d'Olvan; pes: 350 quilos, diàmetre: 82 cm; material: 80% coure i 20 % estany; nota musical:
La.

Història
La primera església del castell d'Olvan va ser consagrada l'any 899 pel bisbe Nantígís de la Seu
d'Urgell i se li donà el caràcter parroquial que manté fins avui. Desd'aquella data fins a finals del
s. XIV es desenvolupà un important nucli urbà a redós de la sagrera de Santa Maria que donà
lloc a l'actual poble d'Olvan. Situada dins els dominis de la baronia de la Portella, l'any 1285 els
senyors d'aquesta baronia cediren el delme de l'església d'Olvan al monestir de Sant Pere de la
Portella. Al s. XVIII, i més concretament l'any 1786, l'edifici romànic fou substituït per un de nou
que, tot i que fou incendiat durant la Guerra Civil (1936), es conserva en l'actualitat al bell mig del
nucli d'Olvan.
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