Creu de terme d'Olesa
Olesa de Bonesvalls
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Plaça de la Creu. 08795 OLESA DE BONESVALLS

Coordenades:

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

41.35263
1.85017
403814
4578541

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:

08146-15
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Legal
Decret de 14 de març de 1963 nº 571/63, BOE 30.
Obert
Ornamental
Pública
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls. Plaça de la Vila, 1. 08795 OLESA
DE BONESVALLS

Fitxes associades:
Nucli antic

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Cortés Elía, Mª del Agua
dv., 15/07/2005 - 02:00

Creu de base circular amb suport octogonal i columna octogonal que aguanta una creu de pedra orientada de
nord a sud i que té gravada una ma al costat sud i una creu al nord. És situada en mig d'un jardí i al seu
costat hi ha un xiprer.

Observacions:
Diu la llegenda popular que la mà esculpida a les creus es relaciona amb la bufetada del comte de
Cervelló a l'arquebisbe Berenguer de la Vila de Muls, que després acabà assassinat. Aquesta
explicació va ser interpretada per Mn. Pascual, capellà d'Olesa de 1880 a 1921. La mà també és un
element que trobem sovint en la iconografia cristiana en diferents èpoques històriques, interpretada
com la mà de Déu, la dreta del Pare. Hi ha un nombre important de creus al peu del camí Ral, totes
amb els mateixos símbols, una ma a un costat i una creu a l'altre. Hi havia les creus de Ràfols dels
Caus, Pla de la Mireta a les Cabòries, la de la Granada, a Olesa la del Pla de la Creu. Des del lloc on
estaven posades es beneïa el terme i s'implorava al cel.

Història
És la única creu de terme que hi ha al municipi d'Olesa de Bonesvalls, situada a la plaça de la Creu, a
l'entrada del nucli antic i davant de la masia can Tutusaus. Anteriorment ja hi havia una creu en aquest
indret posada en aquest lloc el segle XIX procedent del Pla de la Creu, lloc proper a l'Hospital, al peu del
camí Ral a Begues. Amb posterioritat aquesta creu va caure accidentalment i la que podem veure
actualment és nova, feta al 1890 per ordre de Mn. Josep Pascual que feu esculpir una nova, i tan sols
conserva part de la base de l'antiga creu, base que es troba sota la nova pavimentació de la plaça. La creu
anterior era la que es trobava al Pla de la Creu i que sembla que va ser derrocada a trets durant la guerra de
la Independència (1808-1812) i la van traslladar al poble. Mn. Pascual deia que guardava alguns trossos
d'aquesta antiga creu del Pla de la Creu. Probablement era una de les creus que en temps de Mn. Mísser es
trobava a la rectoria. Durant la Guerra Civil la creu fou molt malmesa i posteriorment es va reconstruir i es
va posar de nou al mateix lloc en acabar aquesta. La primera creu fou probablement una creu feta a finals
del segle XVI, de la que es conserva part en una propietat particular, al peu del camí de la Pedrosa.
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