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             Editorial

El passat 30 de novembre de 2000 va ser concedit el títol, de caire honorific, de Patrimoni
de la Humanitat a les esglésies de la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça: Santa Maria de Coll,
Santa Maria de Cardet, Sant Feliu de Barruera, Nativitat de Durro, Sant Quirc de Durro,
Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Joan de Boí, Sant Climent i Santa Maria de Taüll.

Els dies 12 i 13 de maig, els Amics de l’Art Romànic del Bages vàrem fer-hi una visita. La
Vall de Boí té per a tots els amants de l’art i la natura un encant molt especial, fet que
vàrem constatar i expressar unànimement tots els qui hi vàrem assistir. La majoria feia ja
uns anys que no hi havíem estat, i els canvis experimentats se’ns van fer evidents. El
turisme, especialment el de la neu, ha estat una font de riquesa que la majoria de pobles
han sabut aprofitar.

Vàrem visitar totes les esglésies declarades Patrimoni de la Humanitat, menys les de
Durro, ja que la Nativitat està en plena restauració. En algunes esglésies s’han fet algunes
millores. Les més evidents: a Sant Joan de Boí ha estat remodelat tot el conjunt, i molt
especialment la reproducció de les pintures, exteriors i interiors, en el seu lloc d’origen; i
l’entorn urbanístic de Sant Climent de Taüll. Sabem que el fet de ser declarat Patrimoni
de la Humanitat no comporta implícitament una dotació econòmica. Amb tot, però, creiem
i esperem que el títol aporti indirectament l’interès de l’administració i dels visitants, ja que
falta encara dedicar-hi molts diners per tal de restaurar l’interior de gairebé totes les
esglésies, per tal d'assegurar la seva conservació i poder mostrar-les als visitants de tot el
món, amb la dignitat que mereix el conjunt monumental de la Vall de Boí.
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Fitxa Tècnica

LES PECES DEL MUSEULES PECES DEL MUSEULES PECES DEL MUSEULES PECES DEL MUSEULES PECES DEL MUSEU
COMARCAL DE MANRESACOMARCAL DE MANRESACOMARCAL DE MANRESACOMARCAL DE MANRESACOMARCAL DE MANRESA

Francesc Vilà i Noguera

Objecte: Escultura
Títol: Bust d'un Sant
Datació: Segona meitat del s. XVII
Tècnica: Talla daurada i policromada
Autor: Anònim
Mides: 60 x 45 x 37 cm

Fitxa tècnica

Respecte de les obres d’art , una de les dèries
dels conservadors o dels historiadors és fixar-
ne la filiació: qui va fer-la? Quan es va fer? On
va fer-se i per a on va fer-se? Sovint ens trobem
en casos en què resoldre aquestes qüestions
no és possible. Les vicissituds que ha patit un

objecte fins arribar al lloc on actualment el coneixem i conservem, no
sempre ens són conegudes. En el nostre museu aquesta és una
circumstància que afecta més d’un dels objectes que conservem i, en
concret, és el cas de la peça que us presentem en aquesta nota.

Si des del punt de vista de la recerca erudita i museística aquests buits
d’informació són una mancança que cal resoldre i maldar per resoldre-
la, això constitueix un dels objectius de treball, des del punt de vista del
gaudi estètic de qui s’acosta ulls nus a una obra d’art per gaudir-ne i
rebre’n un missatge estètic,  fins i tot espiritual, probablement aquesta
mancança que comentem sigui poc més que una anècdota.
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L’escultura que comentem aquí, sí que podem datar-la aproximadament;
també podem aventurar una interpretació de quina representació és per
les seves característiques formals i, fins i tot, podríem aventurar alguna
suposició sobre la seva autoria i proposar un entorn geogràfic a propòsit
de la seva procedència. Voluntàriament no ho farem per evitar d'entrar
en un terreny massa discutible.

Es tracta d’una talla d’excel·lent factura, feta probablement a les darreries
del XVII, per un autor anònim, però, sens dubte, de l’entorn manresà. El
bust està realitzat sobre un únic bloc de fusta amb un petit afegit que
correspon a una part de l’espatlla i el braç esquerre. La policromia, feta
sobre un llamat de línies horitzontals i rodonetes i amb estampat de motius
florals, no sembla, almenys en alguna part, estar a l’alçada de la qualitat
del treball escultòric. No està gaire ben conservat: la fusta presenta
esquerdes i algunes erosions en la policromia; ha perdut un dels dits. El
bust s’assenta sobre una base octogonal feta amb motllurat de fustes.

La forma de l’escultura i el fet que la policromia no abasta el dors de la
imatge ens fa pensar en una obra que s’exposaria frontalment, dins d’un
altar. Té, així, algunes similituds amb els busts relicaris tot i que aquest
no ho és pas. El fet que a la part posterior del cap sigui visible un forat
ens fa pensar que la peça devia completar-se amb una corona i que per
tant estem davant la imatge d’un sant.

L’obra està resolta sobre la representació de diversos moviments. La
imatge es resol en un gest en espiral intensa, marcada per la contorsió
de mans, braços, espatlles, rostre..., amb una mirada que fuig enfora i
amunt, impulsada per aquest gest. Els cabells i els plecs del vestit es
doblen sobre aquest moviment, accentuant la impressió d’instant aturat
en el temps. L’autor aconsegueix un dels objectius plàstics del barroc:
representar de forma sensible i amb factura realista els corrents interns,
els moviments espirituals. Plasmar materialment realitats immaterials.

No caldria saber-ne res. Aturar-nos al seu davant i deixar que la
representació que contemplem ens mogui i commogui com només ho
fan les obres d’art que tenen en si mateixes tot allò que cal per a entendre-
les.
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L’any 1835 el Monestir de Sant Benet de Bages, dependent de
Montserrat, comptava amb els monjos següents: Fr. Bernat
Garrich, abat; Fr. Joan Planas, prior; Fr. Ramon Macià, majordom;
Fr. Agustín Bragado; Fr. Gregori Torelló; Fr. Tomás López Guitián;
Fr. Santiago Pons; Fr. Ángel Jiménez; Fr. Agustín Díaz i Fr.
Damián Hermosilla. Com a no sacerdots hi havia Fr. Isidre Bojons,
diaca; Fr. Marià Baltà, llec; i Martí Noguera, llec i mestre de
primeres lletres e l’escola del monestir. Montserrat enviava a Sant
Benet els monjos més vells, els que necessitaven repòs. Durant
el període constitucional, Garrich fou prior de Montserrat. De 1824
a 1828 ho fou del Monestir de Bages, fins a entrar el mateix
1828 com a abat de Montserrat. Fr. Bernat Garrich, natural de
Vilanova, era un predicador distingit i eloqüent, un religiós de

EL MONESTIR DE SANT BENETEL MONESTIR DE SANT BENETEL MONESTIR DE SANT BENETEL MONESTIR DE SANT BENETEL MONESTIR DE SANT BENET
DE BAGES,DE BAGES,DE BAGES,DE BAGES,DE BAGES,

des de l'exclaustració fins als Casas.des de l'exclaustració fins als Casas.des de l'exclaustració fins als Casas.des de l'exclaustració fins als Casas.des de l'exclaustració fins als Casas.

Francesc Serra i Sellarés

142



Articles

143

profunds coneixements i un exemple de moralitat. La reina Isabel
II oferí a Garrich una mitra episcopal, però aquest s’hi negà. Morí
a Vilanova el 7 de setembre del 1862.

L’any 1830 l’abat Bernat Garrich, veient el perill que amenaçava
les ordes monàstiques després del triomf de la Revolució
Francesa (1789-1799), decidí de suspendre les capbrevacions.
Fins aleshores, cada diumenge un notari anava al monestir per
apuntar-se tots els pagesos que anaven a pagar els censos,
juntament amb els seus testimonis. L’ambient de revolta que es
vivia en aquells moments féu decidir els monjos de suspendre
les capbrevacions, amb la qual cosa deixaven d’entrar la major
part de les rendes del monestir. La situació que en restà pot
llegir-se en la següent acta del Llibre del Consell: “A 23 de abril

de 1834 tuvo consejo N. P.  Abad el P. Fr. Bernardo Garrich, al

que asistieron ...Se leyó un oficio del Exmo. Sor. Capitan General

de este Principado que pide a este Monasterio la cantidad de

seiscientos duros para remediar las urgencias del Estado; en

vista de este oficio hizo presente su P. que aunque este

Monasterio no se halla en la disposición de hacer efectivo el

pago, ya por la baja de frutos que ha sufrido y sufre, ya por no

cobrarse laudemio alguno, era de parecer hacer este sacrificio,

atendidas las circunstancias en que nos hallamos; a lo que

convinieron todos unánimamente...”

El darrer consell del Monestir de Sant Benet se celebrà l’1 de
juliol de 1835. La notícia de l’atemptat contra els convents de
Barcelona de la nit del dissabte 25 de juliol arribà a Sant Benet
de Bages el dimecres 29. L’abat, al llegir la correspondència,
reuní tota la comunitat. Repartí els fons entre tots els monjos i
determinà que cadascú escollís el seu propi destí. Ell abandonava
el monestir.

Fou la mateixa decisió de l’abat la que s’acabà imposant en la
resta dels monjos. Durant la nit de dijous el prior P. Joan Planas
i el monjo Tomás López Guitián sortiren en un carro que els prestà
la Fàbrica del Pont, i a uns 200 metres del monestir foren ferits



Articles

144

per un petit grup d’homes de Navarcles que s’apoderaren del
carro i dels béns que transportava.

Jaume Padró, patge de l’abat Garrich, explica quin fou el parador
del monestir després de la sortida dels monjos: “Abandonado el

monasterio por los monjes, los pueblos vecinos Navarcles y san

Fructuoso con inaudita avidez se echaron sobre él a par de

milanos sobre una paloma. Robaron cuanto pudo pasar por las

puertas, y con el fin de hallar tesoros escondidos destrozaron

terriblemente (...). Se derribaron tabiques, se levantó la losa de

la sepultura de la cripta, lo mismo que las de los sarcófagos del

claustro, y se fué destruyendo. La iglesia es la que quedó casi

ilesa, bien que el órgano sufrió destrozo en una buena parte.”

Durant la primera nit després de la fugida dels monjos, els
saquejadors calaren foc a l’arxiu. La biblioteca, però, escapà de
la salvatgia dels exaltats. Fou molta la documentació antiga que
pogué ser rescatada de la biblioteca i de l’arxiu, encara que potser
fou més aquella que s’endugueren les flames.

Les relíquies de Sant Valentí, venerades al monestir des del segle
X, foren portades per l’abat a un sacerdot de Navarcles i veí de
Sant Fruitós de Bages, Vicenç de Casa Bonifaci. Aquest, vetllant
per la seguretat de les relíquies, les traslladà a Manresa, i, al cap
d’un temps, a Navarcles. En saber-ho, el batlle de la població
demanà al bisbe de Vic que les relíquies es quedessin a
Navarcles. S’inicià un conflicte entre Navarcles i Sant Fruitós per
disputar-se les relíquies. El bisbe de Vic dictaminà a favor de
Navarcles, per ser Sant Valentí el patró del poble. Les relíquies
del sant es veneraren a l’Església de Santa Maria de Navarcles
fins a la Guerra Civil, quan desaparegueren.

Amb l’exclaustració s’obrí una nova etapa de la història del
monestir. El conjunt dels edificis quedà força abandonat a partir
del 1835. Durant la I Guerra Carlina, els carlistes pujaren al
campanar i en tragueren les quatre campanes del culte i les dues
del rellotge, per tal de ser foses a Berga i convertir-les en canons.
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L’Estat s’havia apoderat de l’edifici i dels béns
de la comunitat, dividint la propietat en dues
parts: una primera, formada per tot el conjunt
edificat, amb excepció dels dos pisos de
migdia, i una part important de terres; i una
segona, formada pels dos pisos de migdia i
les terres que amb aquests delimiten. La
primera part fou adquirida per Antoni Blahà,
un ric barceloní que es comprometé davant
del notari d’Hisenda Don Manuel Clavillart a
pagar 283000 rals pel monestir. L’escriptura
de 8 de juliol de 1845 descriu la finca que
comprà Antoni Blahà: “el resto del Convento

de Benitos de Bages y de la heredad de la Vall dels Horts del

mismo convento, sito en dicho pueblo de la Vall dels Horts,

conocido todo con el nombre el edificio de Obra vieja; y parte de

la heredad Plana gran, y la otra parte Viña de S. Espina, linda la

dicha primera parte a Oriente con el rio Llobregat; a mediodia

con tierras del manso Pujol y Pla; a Poniente con el camino que

va a la casa monasterio; y a cierzo parte con tierras del manso

Carrera y parte con el rio Llobregat. Y la segunda parte linda a

Oriente y mediodía con el rio Llobregat; a poniente con tierras

de Martin Brucart; y a cierzo con los mansos Pujol y Mas Pla;

cuya heredad abraza la extension de 53 cuarteras ocho cuartanes

de tierra.”

Antoni Blahà pagà 56600 rals el 5 de juny de 1845, una cinquena
part del total. Sembla ser que la seva intenció era la de reformar
el monestir. Al cap de poc temps de comprar el monestir retornà
l’església al culte. No obstant, sembla ser que alguns opositors
tingué des d’un bon principi el nou propietari de Sant Benet de
Bages. Una carta signada el 28 de setembre de 1846 pel mateix
Antoni Blahà ens ho confirma: Habent sabut lo dueño de Sant

Benet de Baiges, que alguna persona li vol mal o altre cosa, y

per lograr indisposarlo ab los vehins y propietaris de Navarcles,

fá correr la veu de que dit señor vol comprar los censos que los

monjos tenian en eixa població, y que dit dueño volia dar torments
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als que no pagaban ; dona la present manifestació que tot es

fals, y que tots los propietaris que tenian censos a Baiges quedan

venuts que no fará may cap gestió per ells, ans al contrari que

fará sempre tot lo que podrá en favor de la població, sempre que

tant lo poble unit, com el particular tinguin a be voler els seus

curts coneixements y persona, yá per obrar en Barcelona, com a

Madrid per cualsevol cosa que sels fagi en favor del poble o

particulars, a cual fi se ofereix gratuitament (...).

Probablement la compra del monestir per part d’Antoni Blahà
provocà una situació d’alerta entre els navarclins. Poc temps
després dels conflictes entre el poble i el clergat regular, el temor
pel retorn dels impostos censitaris fou constant. Tant és així, que
Antoni Blahà, en la mateixa carta, ens informa que algú calà foc
al monestir: Y al mateix temps fá saber que si hi alguns subjectes

que sapiguesin y poguesin probar qui ha sigut lo autor de haber

fet pegar foch a la sua casa antes Convent, probat que sia

verdaderament lo subjecte o subjectes; se guardará lo secret

per als declarants y gratificara ab censos.

Durant els primers anys de possessió del monestir, Antoni Blahà
féu fortuna venent parcel·les de terra integrades en la propietat
del monestir. L’any 1853 Antoni Blahà vengué vuit quarteres de
terra i un salt d’aigua a Josep Vidal i Sellarés per 128000 rals, tal
com consta en l’escriptura presentada davant del notari barceloní
Joaquim Fontrodona el 8 de novembre de 1853. Fou, però,
aquesta venta, el darrer benefici econòmic de Blahà. El Monestir
de Sant Benet i altres propietats seves el portaren a un
endeutament accelerat. Les seves riqueses minvaren en poc
temps. Es divorcià de la seva dona, Francesca Ribes, que
juntament amb els seus fills, arribaren a un estat d’extremada
misèria. Demanaven almoina pels carrers i es venien la fusta i
les bigues del monestir. El deteriorament del Monestir de Sant
Benet de Bages s’accentuà més que mai. Alguns pisos quedaren
oberts a l’accés públic. El març de 1858 s’embargà el monestir a
Antoni Blahà per valor de 64000 rals. Per raó dels seus deutes,
Blahà fou expulsat, per un tribunal, de les habitacions del monestir
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i hagué de refugiar-se a l’església, on hi instal·là el seu llit i els
mobles. La seva fortuna s’havia extingit en poc temps. Acabà
posant el monestir a disposició dels seus prestamistes per tal de
sufragar un deute de 11000 duros, quedant sota la responsabilitat
de Domingo Sanromà i Martí vendre els seus béns i les seves
propietats. El 22 d’abril de 1877, Domingo Sanromà fou escollit
representant d’una junta de prestamistes de Blahà, integrada
per Josep Valls i Pascual, Ramon de Matas i Ortega, els hereus
de Josep Vidal i Sellarés, Engràcia Febrer, Joan Sirvent, Josep
Febrer i Ràfols, Joan Francesc Domènech i Sala, Francesc
d’Assís Carreras, Salvador Oliva i Llansà, Tomàs Vert i Mercader,
Narcís Burell, Rafel Arxer i Ramon Freixan i Colomer. La junta
encarregà temporalment al prevere Ramon Furnells la custòdia i
l’administració del monestir fins que aquest fos venut. Durant
aquests anys, la gent que treballava a la Fàbrica de Sant Benet,
amb vint anys de funcionament aleshores, entrava al monestir i
dormia, menjava i jugava dins dels seus edificis. Era l’aixopluc
comú de molts treballadors de la fàbrica i el lloc on jugava la
quitxalla dels treballadors.

El canonge Gaietà Barraquer fa la següent descripció d’aquest
monestir abandonat: En el patio o luna del claustro un verdadero

bosque impedía con sus ramas la entrada de la luz, y con sus raices

minaba quizá los cimientos del edificio. Las habitaciones monacales

daban lástima. De las que rodean al claustro muchas carecían del

techo que medió entre el piso bajo y el primer alto. Desde la plaza

interior, o patio, donde se halla la severa fachada gótica de dichas

habitaciones, veíanse los restos de una gran escalera que sería la

principal del monasterio, pero sólo restos; veíanse arcos de piedra

sueltos, grandes corredores modernos abovedados, todo destruído

(...). El claustro de 64 columnas pareadas, de capiteles curiosísimos,

hoy lleno de malezas, estaba cercado de urnas cinerarias. Los

sagrados huesos fueron desparramados.

Aquest fou el monestir que conegué un jove dibuixant de 15
anys, Ramon Casas, que el 1881 publicava dibuixos del claustre
de Sant Benet de Bages a L’Avenç. Ramon Casas era fill d’una
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família d’industrials cotoners. El seu pare, Ramon Casas i Gatell,
havia fet fortuna a Amèrica; la seva mare, Elisa Carbó i Ferrer,
era accionista de la Fàbrica de Sant Benet, Isidre Puig i Cia,
juntament amb altres membres de la família. El jove pintor Casas
veia en el monestir una font d’inspiració per a les seves pintures,
i juntament amb les seves dues germanes, Montserrat i Elisa,
convenceren la seva mare perquè comprés el monestir que, als
entrants del segle XX, es trobava regentat per la vídua de
Domingo Sanromà i el reverend Joan Angla, sota l’administració
del contractista d’obres navarclí Josep Ribó. El 2 de gener de
1907, en el despatx del notari barceloní Josep Sorribes,
compareixent Ferran Sanromà i Archer, de 21 anys i fill de Domigo
Sanromà, fou subhastat el Monestir de Sant Benet de Bages.
Elisa Carbó i Ferrer fou qui oferí més, pagà 25000 ptes. al
comptat, i passà el monestir sota la seva titularitat. Fou, doncs,
aquesta data la que encetà una nova etapa del Monestir de Sant
Benet de Bages: l’etapa de la rehabilitació. Elisa Carbó i Ferrer
encarregà l’obra de restauració del Monestir de Sant Benet de
Bages a l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, qui tingué la missió
de convertir un monestir de monjos en una residència privada
de luxe. Ho aconseguí, encara que després de més de 60 anys
d’obres, sota la direcció dels paletes Josep i Cebrià Ribó.
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APUNTS SOBRE LAAPUNTS SOBRE LAAPUNTS SOBRE LAAPUNTS SOBRE LAAPUNTS SOBRE LA
MUSTASSAFERIA DE MANRESAMUSTASSAFERIA DE MANRESAMUSTASSAFERIA DE MANRESAMUSTASSAFERIA DE MANRESAMUSTASSAFERIA DE MANRESA

Jordi Torner

Els segles XIII i XIV van conèixer, a través d’un seguit d’evolucions
i transformacions, la formació del municipi medieval. Una de les
seves característiques és una estructuració creixent i l’aparició
de nous oficis: el mostassaf en serà un exemple. Aquest càrrec
que té el seu origen en el sahib al-suk musulmà, perviurà fins al
segle XVIII quan el Decret de Nova Planta l’abolirà.

La primera notícia que el documenta a les terres catalanes és de
l’any 1238 a la ciutat de València. S’estendrà progressivament a
moltes viles i ciutats de la corona catalano-aragonesa: Mallorca,
Barcelona, Lleida, Igualada, Solsona, Cardona .... L’ofici es
regularà a través de les ordinacions que ens aproximen, d’una
forma molt ajustada, a les seves competències i funcions.
Aquestes, tenien per objecte la regulació dels mercats (pesos i
mesures, qualitat dels productes ...) però, cada vegada més,
agafaran i aglutinaran un seguit de competències que tendiran a
regular aspectes de la vida econòmica i pública de les ciutats.
L’anàlisi comparativa de les successives ordinacions que
s’elaboren de l’ofici, és una font molt valuosa per al seu estudi.
La concentració de poder en la figura del mostassaf que s’anirà
envoltant d’ajudants i l’agilitat en l’exercici de les seves funcions,
són alguns dels trets definidors de l’ofici. Les seves
característiques faran que, a diferència d’altres càrrecs municipals
com el clavari o el racional, en tinguem molta menys
documentació. És, en aquest sentit, especialment interessant
l’article de Ramon Planes i Albets Les Ordinacions de la

Mostassafaria de Solsona de 1590 (a Oppidum. Solsona, 2001),
que en el seu annex transcriu un repertori dels documents referits
a la mostassaferia de Solsona. Va ser elaborat com a base de
l’informe que els advocats Josep Vila (assessor ducal) i Anton
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Pallarès (assessor episcopal) van fer per encàrrec del bisbe de
Solsona i del procurador general del duc de Cardona, l’any 1702.

A Manresa la institució va néixer amb el privilegi atorgat pel rei
Pere III l’any 1337. Emperò, Sarret i Arbós (Història de l’Estat

Polític-Social de Manresa. Manresa, 1925) assenyala com a
antecedent, un privilegi del rei Jaume II, l’any 1315, en què
confirma diferents usos i costums de la ciutat en matèria judicial.
Leonci Soler i March, en l’estudi introductori de la Descripció de

la Grandesa y antiguitats de la ciutat de Manresa de Magí
Canyelles, fa un extracte de l’obra d’aquest autor titulada Llibre

de la Iurisdictio del Magnifich Mostasaf de la ciutat de Manresa,
de l’any 1667.

Les funcions del càrrec evolucionaran, tant en encerts com en la
seva durada, l’elecció o les seves atribucions. En Marc Torras
(Els Privilegis del “Llibre Verd” de Manresa. Manresa, 1998)
estudia detingudament els diferents privilegis (1337,1359 i 1434)
que fan referència a la mostassaferia i els emmarca en el context
històric de la ciutat. Un dels aspectes més importants de la
institució és l’enfortiment de l’autonomia municipal: política i
econòmica.

A continuació transcrivim, parcialment, un document referit a
l’elecció del càrrec de mostassaf de l’any 1432 (Manuale Concilii
1429-1442. AHCM/AM-I. 19)

Die quinta Aprilis anno predicto. In presencia mei

Ffrancisci Iohannis de Gamiçans, notarium et

testes. Venerabiles consiliarii et iurati Consilii

Generalis et specialis, civitatis Minorise, convocati

ac congregati in domo capituli monasterium

Fratrum Beate Marie de Monte Carmeli, dicte

civitatis, elegerunt hinc et per totum mensem

marcii, proxime futurum, in mostaçafium dicte

civtiatis, Petro de Colle, sutorem, civis Minorise,

commoratem in vico de Urgello, dictem civitatem.
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Conferentes sibi tantam  potestatem quantam sibi

conferre possunt iuxta tenorem privilegii, inde dicte

civitate, indulti quam eleccionem fecerunt, sub

condicionibus et pena, quibus anno proxime lapso

feriat mostaçafium electus [...]

Per acabar aquest escrit només volem assenyalar un document
(AHCM. AM-478) que conté les respostes a les consultes que va
fer l’Ajuntament de Manresa, l’any 1728, i que afectaven diferents
aspectes de l’organització del règim municipal. Un dels seus
apartats fa referència a la jurisdicció i a les competències dels
antics quatre mostasafs foraneos i a la nova figura dels guardes
de terme que, en bona mesura, van continuar les seves funcions.

Manuscrit original,
conservat a l'AHCM.
AM-478 (1728)
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BIZANTÍ I/O ROMÀNICBIZANTÍ I/O ROMÀNICBIZANTÍ I/O ROMÀNICBIZANTÍ I/O ROMÀNICBIZANTÍ I/O ROMÀNIC
Apunts sobre la influència de l'arquitecturaApunts sobre la influència de l'arquitecturaApunts sobre la influència de l'arquitecturaApunts sobre la influència de l'arquitecturaApunts sobre la influència de l'arquitectura
bizantina en l'Art Medieval d'Occidentbizantina en l'Art Medieval d'Occidentbizantina en l'Art Medieval d'Occidentbizantina en l'Art Medieval d'Occidentbizantina en l'Art Medieval d'Occident

Jaume Moya i Matas

Introducció

“Durante los siglos X y XI el estilo bizantino principia a presentarse

en España rudo, tímido y pesado. Dase a conocer no tan solo en

las iglesias de Asturias y Galicia, sino en las montañas de Jaca

y en los monasterios de Cataluña (...). Pero desde principios del

siglo XII en adelante, el estilo bizantino toma un vuelo prodigioso”.
Aquestes paraules del Dr. Vicente De la Fuente, en referència a
l’art, al capítol dedicat a “la iglesia hispano-latina o restaurada”,
em varen sorprendre en la consulta de la seva “Historia

eclesiástica de España”. Tot i que l’obra era de l’any 1855, 40
més tard que l’arquitecte M. De Gerville emprés per primer cop
el terme “romànic” (en referència a l´art i les llengües que
considerà degradacions dels originals del món romà), De la
Fuente preferia parlar d’“art bizantí”, identificant-lo amb un art
que m’evocava molt els monestirs grecs o les catedrals russes,
però poc o gens les esglésies romàniques. No obstant, una petita
consulta bibliogràfica i una passejada per Ravenna m´ha fet veure
que el romànic deu al bizantí alguns dels seus elements,  encara
que no li ha calgut manllevar el nom...

Cristianisme i Imperi: naixement del nou art

Quan, l´any 324, l’emperador romà Constantí I va traslladar a
l’antiga ciutat grega de Byzantion el nou centre de l’autoritat im-
perial, va néixer la gran Constantinoble. L’art cristià, en plena
expansió per la seva recent sortida de les catacumbes,
multiplicaria les obres a la nova Capital. Les primeres
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d’Occident, utilitza el cristianisme com a element consolidador
de l’Imperi: l’emperador conjuga el seu poder amb la concepció
cristiana del món, convertint-se en l’escollit de Déu i el seu re-
presentant a la Terra, cap visible de l’imperi cristià. En
conseqüènica, l’art bizantí neix com un art essencialment cristià
i imperial, exaltant la grandesa sobrehumana de l’emperador.
D’aquesta manera, a les grans esglésies i monestirs -moltes de
les quals són fundacions imperials- es desenvoluparà
l’arquitectura, ja pròpiament bizantina, fins al seu apogeu.

La importància del cristianisme exigia un nou recinte per a la
litúrgia. Es cercava assolir la major capacitat possible per a la
congregació de fidels, amb la superació de les files de columnes
que separaven les naus de la basílica i de les estructures amb
deambulatoris concèntrics de les rotondes. Per tant, els
arquitectes bizantins varen idear una planta que combinà ambdós
models en un edifici nou, on una cúpula immensa descansaria
sobre una planta quadrada -amb creu grega inscrita- amb naus
laterals  i precedida d’un atri. La coberta es deslliga de la caixa
dels murs -ja no s’hi condiciona- a través del gran llegat bizantí a
l’Occident medieval: la petxina i la trompa (fig. 1). Així, la distinció
entre parets i cobertes, terra i cel, humà i diví, prenuncia els

construccions cristianes seguirien
els models romans de referència:
la basílica i el “martyrium” (petit
temple de planta central), però la
trobada de l’art greco-llatí amb les
influències orientals, inevitables a
la ciutat que era pas obligat entre
Europa i Àsia, va fer evolucionar
l´art primitiu cristià cap a un nou
model amb identitat pròpia: l’art
bizantí.

Al segle VI, Justinià, emperador
romà d’Orient (527 - 565) i, amb la
reconquesta d’Itàlia (540), també

Fig. 1  La petxina
(a dalt) i la trompa
(a baix) permeteren
als bizantins
construir una
cúpula sobre una
caixa de murs
quadrada.
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caràcters de  l’arquitectura medieval i certifica la decadència de
la materialitat grega i romana.

Dos són els centres principals des d’on floreix aquest art:
Constantinoble, seu de l’imperi Oriental, i Ravenna, capital
occidental de l’imperi durant el domini a Itàlia (540 - 741). El
model clàssic de l’art bizantí és l’església de Santa Sofia a
Constantinoble -però a la mateixa ciutat destacaran també les
de Santa Irene, de Sant Sergi i Bacus i dels Sants Apòstols-,
mentre que a Ravenna -a més de Sant Apol·linar a Classe i Sant
Apol·linar Nou-, l’església de Sant Vital (fig. 2) és la més típica
de l’art bizantí italià. La preocupació imperial per estendre recintes
religiosos més enllà de les capitals, es mostra en altres exemples
a Síria -església de la Santa Creu, a Ressafa- o a Egipte -monestir
de Santa Caterina, al Sinaí-.

Fig. 2  Sant Vital, de Ravenna (s. VI):
planta octogonal, amb nàrtex -no per-
pendicular a l'eix de l'església- i
capçalera amb dues absidioles als
costats.
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Expansió i supervivència del models bizantins

L’apogeu de l’art bizantí se situa al segle VI, quan s’establí com
a art cristià per excel·lència, però durant els sacsejats segles VII
i VIII pràcticament no s’alçà cap edifici que no fos defensiu.

Mentrestant, amb l’expansió de l’Islam, l’art musulmà començà a
obrir-se camí, transformant en mesquita moltes esglésies
bizantines i adoptant els seus models en moltes noves
construccions.

Ravenna és -fins l’any 741- capital del domini de l’emperador
bizantí sobre Itàlia,  centre vital pels mercaders de l’Orient Mitjà,
artesans, funcionaris, dignataris i altres homes de cultura. Però,
finalment, els llombards prenen la ciutat i desvinculen la seva
evolució de la de Constantinoble. Amb l’ocupació llombarda
comença l’expoli de Ravenna,  accentuat anys després quan la
ciutat i el seu territori són donats al Papat pels exèrcits francs.
Agraït, el Papa Adrià I autoritza a Carlemany a retirar tot allò que
li agradi dels edificis no subjectes al culte. D’ aquesta manera
sortirà cap al palau de l’emperador a Aquisgrà tot allò que sigui
transportable. Allí, la capella palatina  (790 - 805) seguirà el model
de Sant Vital en la seva estructura poligonal (fig. 3) i l’elevació
en dos nivells, donant origen a un tipus d’església molt apreciat
a les corts medievals (esglésies de Sant Donato a Zadar o
d’Ottmarsheim a Alsàcia i l’oratori de Germigny-de-Prés, a la vall
del Loire).

En conseqüència, els models de l’art bizantí perduren a través
de les formes carolíngies. Val a dir que la majoria de les
construccions medievals seguirien la referència de models de
construcció preexistents que, a més, eren pedreres molt
preuades. Així, podem assegurar -com defensa Günter
Bandmann- que els mestres d’obres de les empreses més grans
concentraven el seu ingeni en una còpia i no en la creació de
formes originals.
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Tot i això, les influències bizantines també arriben directament a
Occident a través de les rutes comercials: els comerciants
bizantins dominaven el comerç entre l’àrea mediterrània i l’Orient,
des de l’època de Justinià (quan s’implantà la manufactura de la
seda a partir d’ous de cucs portats per uns monjos des de la
Xina). Bizantins i siris importen les influències orientals a Occi-
dent a través de les grans rutes mercantils que unien
Constantinoble i Egipte amb els ports de Venècia, Pisa, Marsella
i Barcelona.

A Barcelona, la important colònia grega manté habituals relacions
comercials amb l’Orient per mitjà de Sicília, Venècia i Pisa. Així,
la ciutat connecta l’àrea mediterrània amb el camí francès de
Sant Jaume de Compostel·la a través de la vall de l’ Ebre, la
serra de la Demanda (Rioja) i la conca del Duero. Aquesta ruta
era seguida pels comerciants de camí als ports càntabres
(Santander, Laredo, Castro...) per embarcar cap a la Bretanya i
Anglaterra o en ruta cap al mercat de Compostel·la, molt
freqüentat per mercaders siris, tal com testimonien cronistes
medievals.

Fig. 3  Capella palatina
d'Aquisgrà (s. VIII-IX): la
planta evidencia la inspiració
presa pels arquitectes de
Carlemany del model bizantí
ravennès.
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Amb aquestes autèntiques expedicions mercantils acostumaven
a anar arquitectes i artistes orientals, que s’establien allà on es
projectés la construcció d’una catedral o l’ampliació d’una abadia,
treballant i formant deixebles que deixarien en l’art les seves
empremtes peculiars, mesclades amb els recursos locals i les
exigències del moment. Fins i tot, algun autor ha arribat a defensar
que les cúpules de les esglésies de Sant Pere de les Puel·les a
Barcelona, San Quirze a Burgos, Frómista a Palència i Santo
Domingo de Silos (avui perduda), de les catedrals de Salamanca
i Zamora i de la col·legiata de Toro, serien les fites de les rutes
mercantils dels camins de l’Ebre i de Compostel·la.

D’aquesta manera, es reproduiran al romànic català models tan
allunyats temporalment i espacial dels seus orígens, com la
basílica amb cúpula (Santa Maria de Terrassa, Sant Ponç de
Corbera, Sant Sebastià de Montmajor, Sant Tomàs de
Riudeperes, Santa Cecília de Voltregà i Sant Jaume de Frontanyà,
entre d’altres) o la planta de creu grega,  amb cúpula (Sant Daniel
de Girona, Sant Pere de les Puel·les i Sant Cugat del Racó) o
sense (Sant Martí de Romanyà).

Nota Bibliogràfica: sobre aquest tema he consultat, bàsicament: Barral i Altet,
Xavier: LA ALTA EDAD MEDIA, Ed. Taschen, 1998; Bustacchini, Gianfranco:
RAVENA, Cartolibreria Salbaroli, 1999; Cortés Arrese, Miguel: LO MEJOR DEL
ARTE BIZANTINO, Ediproyectos Europeos, 1997; DD.AA.: ARQUITECTURA,
CONSTRUCCIO I CIUTAT EN LA HISTORIA D’OCCIDENT, Vol. I, Garsineu
Edicions, 1998; DD.AA.: CATALUNYA ROMANICA, Vols. V-XI-XX; García
Villoslada, Ricardo: HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vols. I-II, Editorial
Católica, 1953; Roth, Karl: HISTORIA DEL IMPERIO BIZANTINO, Ed. Labor,
1928; agraeixo la col·laboració de l’Arxiu Mercè Matas (Cabrianes).
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La serra de Picancel, situada
a llevant de la ciutat de Berga
i al sud del pantà de la Baells,
és encara un conjunt poc
alterat, de relleus agrestes i
fondalades on discorren petits
rierols, sempre transparents
que aboquen llurs aigües al
Llobregat. La dificultat del
terreny i les penoses
comunicacions han despoblat
les masies, algunes encara
malden dempeus com a
mostra dels darrers testimonis
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TTTTTravessa del Pont de Pedret a la Portellaravessa del Pont de Pedret a la Portellaravessa del Pont de Pedret a la Portellaravessa del Pont de Pedret a la Portellaravessa del Pont de Pedret a la Portella

Marc Vilarmau i Masferrer

del domini humà que havia desafiat aquest medi. Rics exemples
d’edificis romànics expliquen la viva història d’aquesta contrada.

Pels continuats desnivells i la llargada, aquest recorregut presenta
un xic de dificultat, per la qual cosa l’hem repartit en tres etapes.

Pont de Pedret – Sant Miquel de les Canals (1h, 20 min.)

L’itinerari comença just al pont de Pedret, de factura gòtica però
de base romànica, que s’alça majestuós sobre el Llobregat.
Després de creuar-lo ens enfilem a l’esquerra fins arribar als 7
min a Sant Quirze de Pedret (obert dissabtes, diumenges i
festius, d’11 a 14 hores), una de les joies del romànic berguedà.
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Distància:

Durada:

Sortida:

Desnivell:

Dificultat:

Porteu:

16,100 Km

4h. 40min.

PONT DE PEDRET

660 m.

MITJANA. EL RECORREGUT ESTÀ
SENYALITZAT AMB CERCLES GROCS.

BOTES DE TRESC, CANTIMPLORA
(trobarem aigua pel camí), GORRA i
PROTECCIÓ SOLAR.
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Després de tres etapes de
construcció (visigòtica, pre-
romànica i romànica), l’edifici
resultant presenta una planta
basilical de tres naus,
rematades per un àbsis
trapezoïdal i dues absidioles
de ferradura a ambdós
costats. A l’interior, d’aspecte
sobri, però elegant, hi
destaquen els arcs de
ferradura que comuniquen
les naus i els absis. Al Museu

Diocesà de Solsona i al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Barcelona) conserven les pintures murals que decoraren el seu
interior, avui considerades com a un dels patrimonis pictòrics més
interessants del romànic català. Els treballs de restauració
efectuats a inicis dels noranta pel Servei del Patrimoni
Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, han permès la
consolidació de l’edifici, a l’ensems de suprimir elements no propis
del període medieval, però, tanmateix, el resultat final desdibuixa
l’edifici dels trets propis de les construccions pre-romàniques.

L'imponent pont de
Pedret marca l'inici i fi-
nal del recorregut.
Foto: Marc Vilarmau

Sant Quirze de Pedret abans de
la seva restauració.
Foto: Marc Vilarmau
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Seguim en direcció a llevant per una pista planera que aviat es
convertirà en un estret corriol que, en un petit tram, discorre sobre
el llit del torrent de Guimbàs. Tot seguit s’enfila costerudament, i
passa per la font Bona (50 min) poc abans d’assolir un petit pla
d'on s’observen les restes de la Cubil (55 min), un antic refugi
freqüentat pels maquis. Imponents boscos de pi roig amb clapes
d’alzinars en llocs soleis i terres pedregosos s’imposen en l’entorn.
L’alçada guanyada és un esforç merescut per observar vastes
panoràmiques.  Extensos
plans amb antics conreus
abandonats són el pòrtic de
Sant Miquel de les Canals.
Es tracta d’una humil
esglesiola d’una nau,
rematada per un absis
semicircular. A migdia
s’observa l’antic portal,
cobert amb arc de mig punt,
adovellat, avui tapiat. El mur
frontal és coronat per un
campanar d’espadanya
d’una obertura.

Sant Miquel de les Canals – La Portella  (1 h. 15 min.)

Aquesta segona etapa s’inicia en descens, ara per la vessant
sud, de vegetació més esparsa i de caràcter més mediterrani.
Als 20 min arribem als mas Corrúbies, un antic i esvelt casal,
les ruïnes del qual encara permeten observar la majestuositat
de la façana est, amb portal adovellat i grans finestrals amb
gravats. A partir d’aquí l’itinerari s’endinsa en una petita àrea
afectada pel gran incendi del 1994. Alguns troncs han envaït el
sender, fet que dificulta un xic la marxa. Després de 35 min
creuem un petit rierol i als 45 min novament travessem una riera,
sense dificultat. Ben aviat el paisatge s’obre, la casa de la Dou
ocupa un planúria extesa sobre la riera de la Portella. Ara només
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Sant Miquel de les Canals, se situa en un planell dominant i solitari.
Foto: Marc Vilarmau
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ens cal creuar-la per un antic pont de pedra i seguir la senda
empedrada que, en petita pujada i en 10 min, ens porta fins al
monestir de Sant Pere de la Portella.

Amagat entre el muntanyam i la vegetació que el circumda, el
monestir resta en l’oblit, solitari, com a mostra resistent de
l’abandó que han sofert aquests paratges. El primer document
fou una donació datada el 1003 dels senyors de la Portella. En
aquesta data el monestir ja era fundat i hi vivia una comunitat. A

Les línies i dimensions
del mas Corrúbies
demostren la seva
importància.
Foto: Marc Vilarmau

Monestir de Sant Pere de la
Portella. A la dreta les restes
de les dependències
monacals.
Foto: Alba Orive
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partir del segle XIII minvà la seva importància,
i en l’esdevenidor veurà períodes d’aban-
donament, fins que el 1835 la vida religiosa
s’extingeix. Durant el període 1838-1840 s’hi
traslladen els estudis de la Universitat de
Cervera des de Solsona. Del conjunt es
conserva l’església (segles XI-XII) formada per
una àmplia nau acabada amb un absis, decorat
externament amb un fris d’arcuacions cegues
agrupades per mitges columnes, que són
completades per un dau trapezial a mena de
capitell. El campanar és una torre massissa
situada a tramuntana. Les dependències
monacals, agrupades a l’entorn del claustre
(segle XV), eren fins fa poc una autèntica ruïna.
Actualment, tal com es comenta en un altra
apartat d’aquest mateix butlletí, s’hi ha fet algunes restauracions
i neteges, fet que fa preveure bons auguris per aquest important
monument .

Sant Pere de la Portella – pont de Pedret (2h, 15 min)

La ruta de retorn s’efectua per la mateixa senda empedrada
d'ascendir fins al monestir. Just al llit de la riera de la Portella
girem a l’esquerra i la travessem a gual. Seguim la pista que
segueix paralel.la a la riera. És un indret frescal, agradós a l’estiu,
però gèlid a l’hivern. Les aigües davallen transparents, com amb
un desig d’imposar-se a la solitud de l’indret. Als 15 min, a mà
dreta, agafem un sender que s’enfila per convertir-se en camí, el
qual ens porta fins al casal de Corrubies (45 min). Seguim per un
lateral de la casa i ens endinsem entre el bosc fins arribar a una
pista que seguim a mà dreta i ens condueix a can Mascaró (1h,
10 min), gran casal en ruïnes. Ara la ruta és en baixada fins a
trobar la riera de Bossoms, on dues fonts ens alleugeriran el
cansament de la ruta: la font de Bossoms (1 h, 25 min) i la font
dels Rucs (1h, 38 min). Ben aviat apareix el mas Santaeugènia,
a la dreta d’un petit pla. Continuem per la pista, i al cap de 250 m
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Absis de Sant
Pere de la
Portella.
Foto: ECSA
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cal agafar un camí a mà dreta que davalla fins als peus del torrent
de Guimbàs. A partir d’aquí les imponents vistes sobre la vall del
Llobregat presideixen el final de la caminada. A la seva dreta
resta el camí que deixà la ruta de l’antic carrilet (Manresa-
Guardiola de Berga) i que avui ens permet disfrutar d’aquest
indret. Al cap de 2h travessem el torrent just per sobre d’un
engorjat, i tot seguit passarem pel costat de les restes de l’antic
molí de Pedret (2h, 10 min). El sender segueix paral.lel al
Llobregat, i en 10 min ens torna fins al pont de Pedret, inici de
l’itinerari.

El darrer tram del
sender permet gaudir
d ' i m p r e s s i o n a n t s
imatges de la vall del
Llobregat.
Foto: Marc Vilarmau
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Seguint  amb la línia que vàrem començar en el passat Butlletí
de denunciar les esglésies de la nostra comarca que estan en
un lamentable estat d’abandó, avui dedicarem aquest espai a
l’església de Sant Jaume d’Olzinelles del municipi de Sant
Fruitós de Bages.

Està situada al límit mateix de l’antic terme de Manresa. El nom
d’Olzinelles  surt documentat, ja, en el segle X, en una butlla del
papa Benet VII al bisbe Fruià de Vic , en donar els límits del
territori manresà. En aquest lloc hi havia ja una esglesiola al segle
X, de la qual ens ha arribat el santuari, carrat i cobert amb volta
de pedra, adossat a l’edifici  a manera d’una capella o sagristia.

L’església actual és del segle XII , d’una sola nau rectangular, de
molt petites dimensions, amb volta de canó , sense arcs torals.
L’absis semicircular és sense cap decoració, i el portal està situat
al cantó de migdia.
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Carme Torras, Mercè Matas, Jaume Moya
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Fou parròquia fins l’any 1803 , data de quan se n'aixecà una
altra de nova al Pont de Cabrianes, on es va agrupar la població
en crear-se  una fàbrica tèxtil a la vora del riu Llobregat.

L’església, juntament amb el mas Olzinelles que li fa costat, i
que està deshabitat, és de propietat privada i tot i que fa un
temps que semblaba haver-hi algun intent  d'iniciar-se obres,
donada la presència d’ una grua, la iniciativa, però, es va frustrar,
ja que no s’ ha fet cap millora: ans el contrari, el progressiu estat
de deteriorament és evident, i si no s'hi posa remei aviat serà
una pura ruïna.

Corresponia al santuari del segle X una finestra d’esqueixada
senzilla per dintre, i tallada en un únic bloc monolític de pedra,
per fora, que pels anys noranta encara estava en el seu lloc i
que avui ja ha estat arrencada.

També es troba una ara d’altar rematant el mur de pedres, a la
part exterior al costat de l’absis, en la qual es pot veure el buit
per a les relíquies. Adossada a la paret de la dreta de la porta
d’entrada hi ha una làpida sepulcral. Hi ha també per sota del
nivell d’entrada en la feixa, o replà, davant la porta, dues tombes
excavades a la roca, possiblement d’origen medieval.

La finestra feta d'un sol bloc de
pedra fou arrencada del seu
lloc original. En aquesta foto,
dels anys 80, podem veure la
seva ubicació original.
Foto: Carme Torras
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FITXA DE TREBALL NÚM. 3/99
Secció de Patrimoni d’Amics de l’Art Romànic del Bages

Municipi: Sant Fruitós de Bages
Situació: Ctra. Santpedor-Artes (pel Pont de Cabrianes)
Vial d’accés: Des de l’encreuament de la Ctra. de Sant-

pedor i la del Pont de Cabrianes, després d’un
quilòmetre i mig aproximadament, cal agafar
un camí a ma dreta que hi mena en pocs
minuts, es veu des de la carretera.

Propietat: Privada (Sr. Closas)
Accés: Es pot obrir, és tancada amb troncs,dema-

nar permís al Mas Martorell de Cabrianes.
Tipus d’edifici: Església sense culte
Reconeixement: 18 d’abril de 1999
Autors: Jaume Moya i Plana, Mercè Matas i Cuspinera

Jaume Moya i Matas, Núria Magrans i Anglès
Advocació: Sant Jaume d'Olzinelles
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Descripció constructiva:

- Església de nau única coberta amb volta de canó seguit.
- Campanar de cadireta damunt la façana sud.
- Absis central amb volta de quart d’esfera i finestra amb esplandit.
- Paraments exteriors de carreus ben tallats, interiorment arrebosats
  i lliscats.

Amidaments i superfícies:

- Amplada total de la nau 5,90 m. Llargada 9,66 m. Diàmetre de
  l’interior de l’absis 2,60 m.
- Superfície de la nau  57 m2, de l’Absis 6 m2, i del cor 18 m2 a un
   nivell superior.

Datació de l’edifici:

Església del segle XII. El santuari carrat, adossat a la nau,
possiblement és la capçalera d’un edifici del segle X.

Principals defectes constructius (Patologies):

- Esquerda longitudinal en l’eix de la volta damunt la nau.
- Timpà damunt la porta d’entrada massissat i paredat.
- Degoters i humitats procedents de la teulada.
- Acumulació de runes a l’interior de la nau i “sagristia”.
- Arrebossats interiors amb zones despreses.

Observacions:

Per tot l’informe se’n desprèn que caldria una ràpida intervenció
ja sigui d’iniciativa privada o de l’administració que, en aquest
cas, com en tants d’altres, sempre és un obstacle el fet que
sigui de propietat privada.

Amb tot, els Amics de l’Art Romànic del Bages creiem que cal
fer una crida perquè aquest patrimoni sigui salvat
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El 25 de març , de bon matí vàrem fer ruta cap a Tarazona, en
una excursió d'un dia per tal de visitar el monestir cistercenc de
Santa Maria de Veruela i la ciutat mudèjar de Tarazona. Fou un
viatge molt aprofitat, en el qual ens quedà temps per visitar el
museu del vi del "Campo de Borja". Com en altres ocasions, s'ha
de lloar l'excel.lent tasca de la guia local que ens acompanyà en
la visita del matí al Monestir, i, a la tarda, per la ciutat.
Completàrem la jornada amb la projecció d'un audiovisual a càrrec
de l'oficina de turisme de Tarazona.

El passat 22 d'abril  es féu una sortida matinal a Sant Pere de la
Portella, a la comarca del Berguedà, per tal de visitar les obres
de restauració que s’estan portant a terme en aquest antic
monestir benedictí. La sortida va ser en cotxes petits. També hi
foren convidats els Amics de l’Art Romànic del Berguedà, i ens
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Santa Maria de Veruela. 25 de març del 2001.
Foto: Carme Torras
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hi esperaven els Amics de Sant Pere de la Portella. En total, ens
reunírem una cinquantena de persones.

Ens van acompanyar, per explicar-nos el procés de les obres, el
Sr. Asarta i el Sr. Soldevila, arquitecte i aparellador de l’obra.

Fou una visita molt interessant que va fer-nos adonar de la
complexitat de l’obra. S’està treballant a ritme suau, ja que caldria
invertir molts més diners dels que hi ha destinats fins al moment
present: la Generalitat  hi ha destinat 10 milions, 2 més d’un pla
especial, i algunes petites quantitats recollides voluntàriament.

Fins al moment s’ha netejat l’interior del claustre: s’ha desenrunat
i s'han tret els arbres que el cobrien quasi en la seva totalitat, i
netejat el seu accés, la qual cosa significa ja una gran millora.
D’altra banda, els principals esforços s’han esmerçat en
consolidar les parets i els sostres que estaven en greu perill
d’ensorrament, feina aquesta que no és molt lluïda, però que és
la més prioritària.

Sant Pere de la
Portella. 22 d'abril
de 2001.
Foto: Alba Orive
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És en aquestes visites quan hom s’adona del molt que costa el
conservar i restaurar el patrimoni, i que caldrien més iniciatives
privades que dediquessin una part dels seus beneficis en
aquestes obres.

Sant Pere de la Portella és un conjunt monumental d’època
romànica, el qual al llarg dels anys ha sofert diverses
transformacions. Conserva l’absis del segle XII i una nau romànica
per la part exterior, però en el seu interior les parets van ser
remodelades, i s’hi obriren capelles laterals en els segles XVII i
XVIII, convertint-la en una església totalment barroca. És per
aquest motiu, que en el pla de restauració es respectarà aquest
fet històric, restituint el seu interior barroc, tot i respectant l’absis
i les pintures tardoromàniques que encara conserva.

El claustre és del segle XIII-XIV, i es conserva en gran part.  Les
parets que s’han refet utilitzant  les mateixes pedres  que les
originals, marquen una clara diferència amb les parets medievals
(les refetes no les rejunten). La resta de les dependències
monacals, molt enrunades, seran netejades i consolidades, amb
la intenció que, en un termini mitjà s'hi pugui fer un circuit des
d’on poder visitar tot el conjunt.

La visita fou molt interessant i esperem poder-hi tornar per tal de
veure noves millores.

Tal com es comenta en l’editorial, els dies 12 i 13 de maig férem
una excursió per tal de visitar el romànic de la Vall de Boí,
recentment declarat Patrimoni de la Humanitat.

Cal fer especial esment a l'extens programa de visites portades
a terme. A banda de les esglésies de la Vall -Llesp, Cardet, Coll,
Barruera, Erill-la-vall, Boí i Taüll-, anàrem amb Jeeps fins al Parc
Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici (veieu foto de
la plana següent). També visitàrem l'església i el casc antic del
Pont de Suert i, fins i tot, a les 11 de la nit del dissabte encara
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fèiem una visita a l'exposició d'Art Sacre de la Ribagorça, per
gentilesa de la parròquia del Pont de Suert.

El balneari de Caldes de Boí i l'església de Viu de Llevata fóren
dos destins que complementaren l'extens programa.

L'experiència de desplaçar-nos amb dos autocars de mida més
petita fou, a banda de necessària per poder arribar als llocs,
interessant pel caliu que es formà en cada un dels cotxes.

El temps, l'allotjament, el menjar i altres petits detalls van fer
més lluïda l'excursió, de la qual ens en queda també un bon
record dels guies locals.

Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Alta Ribagorça. 12 de maig del 2001.
Foto: Alba Orive
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Durant el mes de maig  s'ha portat a terme, amb col·laboració de
la Delegació Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes, un curs
d'INTRODUCCIÓ A L'ARQUITECTURA ROMÀNICA.

El dia 9 de maig, en Jaume Moya ens parlà sobre els "Problemes
Tècnics i solucions constructives". El 16 de maig en Santiago
Lupo dissertà sobre les "Causes i context històric del Romànic".
El 23 de maig la Dra. Anna Orriols glossà en la seva conferència
en els "Inicis i desenvolupament de l'arquitectura romànica".
Finalment, el 30 de maig en Francesc Villegas féu una completa
explicació del "Romànic al Bages".

El curs comptà amb el complement de dues sortids tècniques: el
20 de maig a "Santa Maria de les Esglésies i Sant Cugat del
Racó" i el 3 de juny a "Sant Feliu de Terrassola i Sant Jaume de
Vilanova".

Cal fer esment de l'interès suscitat pel curs, que comptà amb
més d'una cinquantena d'inscripcions. Les conferències, a més
de les sortides tècniques, fóren, doncs, molt concorregudes.

En acabar el curs, als inscrits se'ls lliurà un dossier i un certificat
d'assistència. La bona acollida fa que ens plantegem de fer-ne
posteriors ampliacions.

El divendres 8 de juny es presentà als socis el VIATGE D'ESTIU
d'enguany, que es preten dur a terme a la LLOMBARDIA.

L'acte de presentació fou a la sala d'actes del Montepio de
Conductors, al qual hi assistiren unes quaranta persones. En
aquest butlletí trobareu referència al viatge. En circular informativa
a part s'envia el llibret descriptiu elaborat per l'agència.

En el proper butlletí us parlarem de l'excursió a Andorra, portada
a terme el 10 de juny, i de la qual encara no disposàvem de
fotografies, en el tancament d'aquesta edició, per tal d'il·lustrar
el comentari.
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EXPOSICIÓ PETRAS ALBAS
EL MONESTIR DE PEDRALBES I ELS MONTCADA (1326-1673)

Dins del recinte del monestir de Pedralbes es pot visitar l’exposició Petras Albas, que vol
ser una aproximació a la història i a les activitats quotidianes de la vida del monestir a
través dels segles.

Els diversos espais en què està distribuïda l’exposició, i que mostren l’evolució històrica,
són: Els orígens d’un llinatge, Els primers temps del monestir, Ora et labora, El creixement
del monestir, La vida quotidiana, La fi d’un llinatge, La cultura.

En el  recorregut per les diverses estances , es poden contemplar objectes de la vida
diària d'entre els segles XIV al XVII: eines de treball, llibres de comptes, llibres miniats,
ceràmiques, pintures, peces d’orfebreria, etc.

Recordem que l’origen del monestir és de fundació reial i, per tant, que sempre gaudí de
la protecció dels monarques. Els reis Jaume II el Just, i la seva muller Elisenda de
Montcada, compraren a Bernat de Sarrià un mas ubicat al peu de la muntanya de Sant
Pere Màrtir, a fi de bastir-hi un monestir de monges de l’orde de Santa Clara. El 3 de
maig de 1327 hi arribaren 14 monges de l’antic monestir de Sant Daniel.

Sis mesos més tard, moria Jaume II, i la seva vídua, la reina Elisenda, s’hi va instal.lar
en un petit palau dins del clos monàstic. Hi va romandre fins a la seva mort, esdevinguda
l’any 1364.   Hi fou enterrada en un sepulcre que encara es pot contemplar, tant a la part
de l’absis com des del claustre.

L’exposició , molt interessant, romandrà oberta fins al 30 de setembre del 2001.

ELS ESCENARIS DE REI : PROMOCIÓ ARTÍSTICA EN L’ÀMBIT HISPÀ MEDIEVAL

 “Els escenaris de rei ...”, és un curs inscrit en el marc de la Universitat d’Estiu de la
Universitat de Lleida, que s’impartirà entre el 16 i el 20 de juliol  a Vielha (Vall d’Aran,
Lleida) i està coordinat per Francesca Español Bertran (Universitat de Barcelona) i
Francesc Fité Llevot (Universitat de Lleida)

Objectius del Curs: En el marc de la creació artística medieval, els projectes impulsats
per la monarquia ocupen un lloc rellevant. Les obres artístiques van ser emprades com
a element de prestigi, com a vehicle ideològic i com a expressió de poder. El panorama
que es pretén abastar en el curs,  comprèn des del món asturià fins a les darreries del
període medieval tant dels regnes occidentals com dels orientals peninsulars. Els temes
proposats abracen tant l’àmbit arquitectònic con l’escultòric, el pictòric i les arts
sumptuàries, així com l’iconografia i el que té a veure amb la Història de les Mentalitats.
Per tant, és un curs destinat a alumnes d’interessos amplis i procedents de disciplines
diverses.

Per a més informació truqueu als telefons: 973703149 / 973455015
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Visites: MILÀ, MONZA, BRESCIA, PAVIA, COMO, CREMONA

Preu per persona 140.000,- pessetes

EL PREU INCLOU:
- Autocar de luxe, còmode i modern, climatitzat i amb vídeo.
- Segon conductor pels trajectes de Manresa – Milà.
- Allotjament en habitacions dobles a l'STARHOTEL TOURIST ****
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia acompanyant de Viatges Magister tot el viatge.
- Guies locals de parla hispana a totes les visites.
- Entrades incloses per totes les visites concertades.



Amb el suport de


