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Editorial
Quan fa quatre anys, per decisió de l’Assemblea General, vaig
rebre l’encàrrec d’assumir la presidència d’Amics de l’Art
Romànic del Bages -que llavors ocupava en funcions-, no vaig
tenir cap dubte que aquesta seria una tasca difícil. Es tractava
de prendre el relleu en un moment que calia fer un canvi. Noves
cares, nous projectes i relleu generacional, just quan el llistó
havia quedat molt amunt i la imatge i prestigi de l’Entitat s’havia
guanyat el seu lloc a la comarca.
Hores d’ara, al termini del meu mandat i a les portes d’unes
noves eleccions que condicionaran el futur de l’Entitat, us he
de dir que el treball al capdavant de l’actual equip directiu
m’ha resultat apassionant. No hi ha dubte que hi ha hagut molts
reptes i algunes dificultats, i que sovint ha calgut prendre
decisions complexes, que han esdevingut potser encertades o
equivocades, però que sempre han comptat amb el suport d’un
potent equip directiu ha fet possible aquests quatre anys de
transformació.
És clar que després de sembrar cal regar i veure créixer, i després
recollir; i és això el que ara ens agradaria fer. Hem estat durant
quatre anys posant les bases d’una nova línia, amb la convicció
que és això el que vosaltres volíeu i calia fer, i amb l’experiència
d’unes activitats programades que han estat recolzades
majoritàriament.
Vull agrair-vos sincerament el vostre suport en el nou projecte
encetat, que heu demostrat amb la continuada assistència a les
activitats organitzades per la Junta. M’agradaria comptar amb
el vostre recolzament pels nous reptes que el futur ens prepara,
és per això que sotmeto a la vostra decisió la meva candidatura
a la presidència pel període 2003-2007.

Enric Castells i Rufas
President
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Montserrat Noguera i Algué
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Som entre 1393 i 1394, un segle s’acaba per a la nostra Europa, un segle que ja ha
dut canvis prou importants, però encara no prou evidents… Mancat de consistència,
el Sacre Imperi fluctua, mentre entre les boires del nord els antics regnes víkings
semblen més terres de fades que no pas reals, i el món eslau intenta afermar-se
entre el bloc germànic i el bizantí, al mateix temps que l’embrió de la futura
Rússia aparegut cent anys abans (els Principats Russos) és novament engolit pel
Segon Imperi Mongol del turc Tamerlà (durant el Primer Imperi, al segle XIII,
Ögödai, fill i hereu de Genghis Khan, els havia convertit en el Khanat de l’Horda
d’Or).
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Entretant, a la Península Ibèrica,
Portugal assenta les bases de potència
marítima oberta a l’oceà i a Castetella
s’aferma el poder dels Trastàmara alhora
que se segueix empenyent l’Islam cap
al sud, el mateix Islam que, a través de
l’Àsia Menor i per obra dels turcs
otomans, avança inexorable cap a una
Constantinoble cada cop més propera;
a la Confederació Catalano-Aragonesa,
en la recta final del Casal de Barcelona,
Joan I negligeix les seves obligacions,
però instaura els Jocs Florals. En
l’ebullició dels seus mil conflictes, a
Itàlia comencen a aparèixer els noms
que marcaran el segle venidor: els
Sforza, els Este, els Mèdici… La Terra
s’agita inquieta en el seu somni infantil,
però ho fa entre els límits marcats per
les esferes celestes, abraçades per
l’Empireu, des d’on la contempla,
severa i benèvola a l’ensems, la Majestat

Divina. I el camí de l’Home queda
marcat per Déu amb el llenguatge dels
astres.
Fa gairebé cinquanta anys que la ciutat
de Manresa signà la “Concòrdia” que
posava fi al conflicte de la Sèquia, quan
la Llum de la raó brillà inexorable per
damunt de tots els pobres respectes
humans. La raó que permet el veritable
progrés humà trencant els límits dels
esquemes prefabricats…
I és en aquest any de gràcia de 13931394 que, en el silenci del seu taller,
Pere Serra pinta per a la Seu el retaule
de l’Esperit Sant. Mirant-lo, veiem amb
quanta complaença degué treballar el
mestre en aquest encàrrec del gremi de
cuiraters, on tota la bellesa del seu món
s’encarna sobre les taules acolorides i
daurades que havien de plasmar tots i
cadascun dels moments en què la Bíblia
explicita la intervenció directa de
l’Esperit Sant en la Història de la
Salvació. No, no parlem de detalls
tècnics, ni de l’evident influència
italiana o del ja acurat sentit de la
perspectiva, no ens entrentindrem en
l’habitual Crucifixió coronant, des de
l’àtic, tota l’epopeia de la Història
Sagrada, amb la imatge del pelicà al
vèrtex1 ; ni en els quatre ángels portadors

1
Hi havia la creença - que la ciència moderna revela errònia - que el pelicà alimentava les seves cries amb la
pròpia sang. Per això la simbologia animal de l’edat mitjana considera el pelicà com una imatge de Crist, que
alimenta amb la seva sang la Humanitat redimida. Hi ha una altra representació d’aquest símbol a la Seu de
Manresa, que es pot contemplar més d’a prop: és a la porta del sagrari de la Cripta.
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A França, la follia del dissortat Carles
VI propiciarà tota mena de conflictes
interns (entre altres, la guerra civil entre
borgonyons i armanyacs) que
s’agreujaran amb la represa de la Segona
Guerra dels Cent anys (contra una
Anglaterra que també cova un
enfrontament civil: la rivalitat entre la
casa de York i la de Lancaster que donarà
peu a la Guerra de les Dues Roses).
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de frases bíbliques que ens remeten a
les primeres escenes dels carrers, ni en
els patriarques, profetes, apòstols, sants
i santes que, en l’estricta formació
cortesana dels entrecarrers, semblen
assistir embadalits a la Coronació de
Maria, amb la qual la Cort divina queda
completada.
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No ens deturarem en Adam rebent l’alè
de vida, ni en les dolces escenes del cicle
nadalenc. Fins el Baptisme de Crist2 o
el bell pantocràtor gòtic de la
Transfiguració, així com el tendre gest
del mestre posant Maria com a testimoni
directe de la Resurrecció o la sorpresa
dels apòstols veient el Resuscitat al
Cenacle, ho contemplem en el conjunt
que formen amb el bell símbol de les
Ascensions medievals d’un Crist pujant
al Cel després d’haver deixat profundes
petjades a la Terra. I si ens aturem en la
predicació de Pere a casa de Corneli (Ac
10, 1-48), és per fer notar en la
indumentària de l’auditori que, al segle
XIV, la consciència històrica encara no
s’ha desvetllat; potser la mateixa raó farà
que ens fixem en els escandalitzats jueus
que escolten sant Esteve (Ac 7, 1-56) i
en la devota família que oeix la missa
de Sant Martí, tot plegat des de la
predel·la, bo i flanquejant l’únic
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2

Fig.1
La Seu de Manresa. Retaule de l’Esperit Sant.
«Baptisme de Crist»
Foto: Ferran Prat

testimoni que ens assegura que, un dia,
Lluís Borrassà també pintà un retaule
per a la Seu de Manresa.

Aprofitem per remarcar que la figura que apareix a la dreta de l’escena (fig. 1) no és gens peculiar: encara que hi
ha qui diu que el Baptisme només podia ser presenciat pels àngels - únics éssers dignes de contemplar la nuesa de
Crist -, apareixen figures no angèliques en altres representacions, per exemple en els frescos del Giotto a la
Capella dels Scrovegni (fig.2) i en els de Giusto dei Menabuoi al Baptisteri de la Catedral (fig.3), ambdós a Pàdua.
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Fig.2
Padova. Capella degli Scrovegni. «Baptisme de Crist», de Giotto
Foto: Arxiu Storti

I és que tots aquests aspectes
l’historiador de l’art i els especialistes
en iconografia cristiana en poden parlar
molt millor, amb més coneixement de
causa i amb gran profusió de detalls. Al
noòleg 3 li interessen més aquells
aspectes que, des de la funció
pedagògica del retaule (avui encara
plenament vigent, potser més vigent que

mai), el converteixen en el punt de
contacte entre l’Home del passat que
s’explica i l’Home del present a qui la
perspectiva del Temps capacita per
veure més i millor… Per exemple, el
noòleg es fixa en aquests daurats de fons
(el cel que veiem “sota la capa lluminosa - del sol”) que s’esquinça per
donar pas a les diverses manifestacions

No ens sembla gens fora d’òrbita començar a parlar de “noologia” en lloc de “filosofia” o “metafísica”. Bé que
és un nom no registrat oficialment, es dedueix de la localització dels fenòmens que fa Pierre Teilhard de Chardin
en cosmosfera (àmbit físic i químic), biosfera (la capa viva de la Terra, àmbit de la biologia) i noosfera (la capa
Pensant, l’àmbit de l’Home i tot el seu radi d’acció). Teilhard de Chardin parla també de cosmogènesi, biogènesi
i noogènesi per referir-se a les respectives evolucions. Així doncs, “noologia” seria el nom que definiria més
pròpiament l’estudi de la “capa pensant”, de la Història de l’Home a través de la imatge que aquest té se si mateix,
del Món i de Déu en cada punt de la funció espai/temps (es pot aplicar la fórmula e/t = v en aquesta disciplina si
és té en compte que “v” és igual a “evolució”).
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de l’Esperit i deixa veure el “cel real”,
el de l’éter, els planetes i les estrelles…
o bé deixa treure el nas a l’estrella de
Nadal. I aquest detall tan simple ens
permet contemplar el Món medieval des
de la Terra que n’és el centre (centre
geomètric i centre vital): el Món
sublunar de la generació i la corrupció,
del moviment rectilini (amb principi i
fi), dels quatre elements (foc, terra,
aigua i aire),… des del qual, a través de
l’obertura que ens deixa la presència de
l’Esperit, tenim la visió humanament
limitada del Món supralunar, el de
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l’eternitat i el moviment circular (no té
principi ni fi), el món de l’éter, on giren
les set esferes planetàries envoltades per
l’esfera última de les estrelles fixes, a
l’exterior de la qual se situa la Cort
divina presidida per la reialesa de
Crist… El Món d’Aristòtil i Ptolomeu,
tan bell, tan conegut, tan explícit… i
que en el moment de ser pintat per Pere
Serra ningú no pot ni sospitar que té els
dies comptats!
Però tot seguit, els ulls del noòleg se
senten atrets per l’escena de la Creació,

Fig.3
Padova. Battistero della Cattedrale. «Baptisme de Crist»
Foto: Concolatto - Padova
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Fig.4
«Bíblia Moralitzada de Viena»

I és que ja no es tracta de l’esbós encara
desproporcinoat de la “Bíblia
moralitzada de Viena”, (fig. 4) ni de la
minuciositat de Giusto dei Menabuoi
(fig. 5) al sostre del Baptisteri de Pàdua,
ni encara menys de la posterior
sofisticació d’El Bosco a “El Jardí de
les Delícies”. Aquí es tracta d’una peça
única en la seva claredat, en la seva
harmonia, en la seva proporció: Déu i
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única, irrepetible: el Món
“des de fora”, des de la
perspectiva de Déu. Una
imatge geomètrica en tres
dimensions, simple, la més
clara i distinta que l’art
europeu ens dóna de
l’esfera còsmica medieval,
de l’univers centrat per la
Terra plana en una
semiesfera sublunar opaca
i consistent (més a prop de
la “hora” platònica que no
pas del traç aristotèlic)
coronat el Cel transparent
del món supralunar… Un
univers nou de trinca,
acabat de fer per
l’Arquitecte Suprem que
dóna l’últim gir de compàs
mentre el cor dels àngels,
admirat, sembla aplaudirlo. Aquesta imatge tan
propera del Déu Creador
que aquí se’ns presenta no pas en la
nebulosa de “l’Esperit que plana sobre
les aigües primordials”, sinó en la figura
del Déu-Home que, en el punt propici
de l’espai/temps, compartirà l’epopeia
humana; és la imatge que comença a
clarificar-se i distingir-se en el
pensament del Mestre Joan Escot
Eriúgena al segle IX i que es fa tan
entenedora des de l’òptica dels
constructors de les catedrals a partir del
segle XII, després de concretar-se en
l’Escola de Chartres…
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Fig.5 (pàgina anterior)
«Creació del món» de Giusto dei Manauboi

el Món segons la imatge que en té
l’Home del segle XIV. Més enllà
dels intincats raonaments
escolàstics, heus ací la clau que ens
permet comprendre, i és que al
temps del gòtic, qui naixia filòsof
es feia artista… I en aquest racó
oblidat d’una catedral sense bisbe,
on hem vist embadalir-se i
emocionar-se fins a les llàgrimes
homes de ciència i gent senzilla,
l’artista s’ha fet profeta. Vegem-ho
si no en la imatge central del retaule,
en aquesta gràcil Verge de la
Pentecosta presidint l’Església
naixent (fig. 6), aquesta Mare en la
plenitud de la seva bellesa,
prenyada de l’Home Nou, de la
nova raça dels Fills de Déu…,
entonant el Magníficat definitiu que
sembla oferir-nos en el llibre caigut
als seus peus4 . La febre creadora
del mestre crema encara en aquesta
Maternitat mística. I Pere Serra no
sabia, no podia saber de cap de les
maneres, que al cap de tan sols dos
segles la seva pintura transmetria un
missatge nou, una lliçó insòlita en
la gran aventura del coneixement…
Però això, és clar, ja forma part
d’una altra història.

Fig.6
Taula Central. Retaule de l’Esperit Sant.
La Seu de Manresa

4
El pretès “misteri” de la presència del Magníficat s’aclariria si penséssim que en el conjunt del retaule, on la
presència femenina és tan fecunda i important, hi manca una escena: aquella en què Elisabet “plena de l’Esperit
Sant” i sentint que el fill encara no nat - el Precursor - ha notat la presència del Crist en el si de Maria, la “beneeix
entre totes del dones” (Lc 1, 41-45). Benedicció que inspira en Maria ni més ni menys que en Càntic del Magníficat.
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(continuarà)
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SANT JAUME DE L’ERM
DE VALLHONESTA
Sant Vicenç de Castellet
Jaume Capdevila i Plans

D’aquesta capella o esglesiola rural del
segle XIII, n’hem trobat referències
documentals als arxius notarial i
municipal de Manresa, les quals
publicàrem al butlletí del C.E.C.B. núm.
7, 3r. Trimestre del 2000, com també al
dels Amics de l’Art Romànic del Bages
núm. 119, i que en el moment present
les ampliem amb noves i, personalment
crec, definitives dades que corresponen
al segle XIII.
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L’interès d’aquesta ermita rau en el fet
de trobar-se en el camí ral de Manresa
a Barcelona, camí que, de molts anys,
em té captivat i no em cansa tornar-hi
sota qualsevol excusa, això sí, tot
passant per la Vallhonesta. La lectura
de la “Guia Monogràfica de Sant
Llorenç del Munt” (1935), reeditada en
facsímil el 1984, quan esmenta “...
l’ermita de Sant Jaume de Vallhonesta,
remarcable construcció romànica ...”,
m’esperonà en l’intent d’aprofundir en
les seves arrels fins on em fos possible.

340

Per encaminar-nos-hi haurem de dirigir
els nostres passos vers el camí ral que,
sortint de Manresa, es dirigia cap a la
Ciutat Comtal, camí que, dit sia de

passada, els manresans tingueren cura
de mantenir en condret fins al Coll de
Daví, on finalitzava la Batllia Gran o la
seva jurisdicció. Una sola referència al
respecte:
“20 de desembre 1441. Llibre Manual del
Concell: A Bartomeu Miralda, de popula
Sancti Jacobi de l’Hermo ..... 39 sous per
13 jornals quibus laborari ad ronem 3 sous
per dia per mans i material ..... per lo adob
que feu apud coll vocati COLL DE DAVY....”

Aquest camí en travessar el territori de
Vallhonesta per la carena d’antic domini
senyorial, i actualment formant part del
terme de Sant Vicenç de Castellet, el
nucli de població que aglutina l’antiga
parroquial de Sant Pere de Vallhonesta,
era anomenat ... pobla de Sancti Jacobi
de l’Hermo o de Salhermo, tot depenent
de l’època escripturada i de la grafia que
s’utilitzava en aquell moment.
Em resulta obvi que aquesta
denominació passés a l’oblit, si
considerem que Vallhonesta, com
acabem d’esmentar, era de domini
senyorial i cohesionava tot el territori
incloent-hi el petit nucli de la població
de 1692, és dictaminat, per l’autoritat
eclesiàstica, el que segueix:

SANT JAUME DE L’ERM DE VALLHONESTA
“..... manen al de Bernat Marset y els Senyors de la casa i mas Marset, que
la almoyna de pa cuyt que han acostumat donar en la dita capella de Sant
Jaume en lo dia dels Apostols, primer de maig, la distribuesquen de aquí al
davant, en la dita iglesia de SANT PERE DE VALLHONESTA, i los oficis de
difunts que la casa Marset ha acostumat fer celebrar per lo rector i vicari de
esta parroquia en la dita capella de SANT JAUME, en lo dia de dimars Sant
se celebran en lo mateix dia en la dita Iglesia de Sant Pere de Vallhonesta, y
lo cumplan axis sots pena a nostre arbitre.
Dat en aquesta capella de Sant Jaume als 12 de desembre del 1692”.

capella, o al prestigi que calia donar a
la parroquial, com també per la facilitat
que donava aquesta, en trobar-se millor
situada al mig de la vall.

El camí seguit per aquesta ermita al llarg
del temps, es va veure rejovenit gràcies
a l’hereu Francesc Marcet, quan l’any
1479 redreçà l’ermita, i si bé cap
document no ens ho acredita, ja ho fa la
dovella central que porta gravada com
a testimoni, la data de 1479.

Gràcies a la darrera reparació que hi
feren un grup de voluntaris ara fa uns
quants anys, Sant Jaume de l’Erm de
Vallhonesta, que així l’hauríem
d’anomenar, resta dempeus, tot i haver
perdut en aquests vuit-cents anys
transcorreguts de la seva existència,
l’autèntica semblança “d’una
remarcable construcció romànica”
segons afirmaren aquells excursionistes
del primer quart del segle XX que la
visitaren en les seves correries arreu del
país.

A partir d’aquesta data no en tenim altra
referència fins arribat l’any 1659, en la
visita pastoral. Les motivacions
episcopals per prohibir els actes que s’hi
feien, no les coneixem amb certesa, però
bé podien obeir, o al mal estat de la

Per últim, descrivim a continuació
Testaments que corresponen a les
acaballes del segle XIII, en què apareix
l’església de Sant Jaume de l’Erm, sense
que hi puguem afegir cap motiu
especial, a no ser algun brot de pesta.

3 idus jannuary 1293: Francisca Serra, facio meum ultimo testamento,
in quo eligo anumissores meos Jacobus Serra, filio meum ...
- Sancta Creu de Palou de Muredine
VI diners
- Sancta Magdalena Pont de Vilomara
VI diners
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Resta ben clar, que aquest costum, antic
costum dels hereus de Sant Jaume, que
encara avui se celebra, (amb molta
participació i èxit) sota el nom de
FESTA DEL PANELLET, restava un
cert protagonisme a la parroquial, i
també és possible, però, que la capella
no reunís les condicions que el culte
determinava, i fos del tot necessària
aquella actuació.
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- Sancta Maria de villa Ordiris (Manresa) XII diners
- Sancti Cristofori (Manresa)
XII diners
- Sancti Jacobi de l’Hermo
VI diners
3 calendes Març 1293: Elissenda uxor Berengariu Armenty qº. (difunt)
Lego Sancti Jacobo de l’Hermo
VI diners
Dimito Berengario, filio naturali Jacobi Armenty, heredem ...
XII calendes Aprilis 1294: Franciscam uxor Berengarius de Corronibus, facio
meum testamentum, in quo eligo manumissores meos P. De Solerio de parrochia
de Castelleto, patrem meum ...
Lego parrochie de Vallhonesta
XII denarios
Sancti Jacobi Salerm
VI denarios
Nota: observem que la parròquia, com a església principal, li llega el doble que a la
capella de l’hostal.

VII idus Mady 1294: R. Armenty, filius Berengari Armenty qº ... meum
testamentum eligo manumissores ... jacobus Armenty, frate meo ....
Lego Sancti Jacobo de Hermo
VI diners
VI idus de juny 1294:
Sancti Jacobo de Hermo

XII dineres

Nota: el nom del donant és il·legible

el butlletí

III calendes January 1296
Ermessenda, filia A. Alberia, facio meum ultimo testamento ...
Dimito Sancti Jacobi de Hermo
VII diners.
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Ja dins el segle XVI, l’hereu Joannes
Marcet, a les seves últimes voluntats del
dia 31 d’agost de 1523, expressa
aquestes, de la següent forma: “... jo,
Johannes Marcet, hostaler de Sant
Jaume de Salherm” ... deixa a l’altar de
Sant Jaume 12 sous, com també a Santa
Maria de Matadars i a Santa Madalena
del Pont de Vilomara, a Sant Salvador

de les Spasas, Santa Maria de
Montserrat i ...
Més endavant encara, Joan Marcet com
a “heres mansi Sancti Jacobi de popula
de Salhermo ...” crea un censal, a fi de
cobrir urgents necessitats, amb en
Jacobo Sirarenchs, pagès del terme de
Castellgalí.

L’ALTRA TOSCANA

L’ALTRA TOSCANA
Jaume Moya i Plana

l’autopista des de Pisa cap al Sud d’
Itàlia, i la Via Cassia, que transcorria
més a l’interior, desviant-se des e Lucca
cap a Pistoia, Firenze, Arezzo per a
tornar a unir-se a la Francigena a prop
de la vil·la de Viterbo, i seguir així cap
al Sud fins a l’objectiu final, és a dir,
Roma.
Encara es poden esmentar altres Rutes
o Vies, molt més antigues, utilitzades
ja en època romana, que travessaven la
Toscana centre i Sud com la Via Clodia,
la Strada Pecorile (de les Ovelles),
camí de transhumància que enllaçava la
costa de la Maremma amb la muntanya
interior, i el Camí Etrusc o Ruta de
les Termes, en sentit transversal, anant
aproximadament de Llevant a Ponent.

L’ABADIA DE SANT’ ANTIMO
Precisament en l’encreuament de la Via
Clodia i del Camí Etrusc, i a poca
distància de la Via Francigena es troba
una meravellosa i singular obra de
l’arquitectura romànica: l’Abadia de
Sant’ Antimo.
L’accés actual es fa per una carretera
indicada com a «Cassia S.S.2» que

el butlletí

Les grans vies de peregrinació són, en
l’Edat Mitjana, camins de cultura i de
religió però també ho són d’ intercanvi
comercial i de relacions de tota mena.
Es força conegut el Camí de Santiago
com a entrada dels peregrins per visitar
la tomba de l’Apòstol Sant Jaume i
arribar al Finisterre. Hi ha però una altra
gran Ruta de pelegrinatge, existent des
de molt abans que l’anterior, que lligava
l’Europa del Nord amb la ciutat de
Roma, objectiu de pelegrinatges i seu
del Papat. Aquesta gran ruta és una
important via de tràfic comercial doncs
travessa a més del territori francès, part
de la península Itàlica, per les regions
septentrionals, sempre més avançades
econòmicament i cultural, passant prop
de regions tant importants com la
Llombardia i la Toscana i de ciutats i
viles com Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze,
Siena i d’ altres. Parlem doncs de
l’anomenada Via Francigena, la qual
no permetia només els desplaçaments,
sinó que creava nous nuclis de població,
lligava els grans centres culturals de
l’època, desenvolupava l’arquitectura i
vehiculava la cultura. Aquesta Via
Francigena tenia també algunes
variants i branques com eren la Via
Aurelia, més propera a la costa
mediterrània, seguint l’actual traçat de
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Abadia de Sant’Antimo. La Toscana, Itàlia
Foto: Achim Bednorz
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Hi han testimonis documentals de que
el fill de Carlemany, Ludovico Pio
(Lluís el Pietós), fa donacions a
l’Abadia i li atorga el privilegi d’ Abadia
Imperial. D’ altres mostres escrites i ben
documentades permeten seguir la seva
història i la seva evolució fins al segle
XII en que Sant’ Antimo es troba en una
situació espiritual i material força
satisfactòria (cap a l’any 1118) la qual
li dona la potencia necessària per a
construir la nova església. L’abat
Guidone, amb importants contactes amb
la gran abadia de Cluny, coneix la
reputació dels arquitectes francesos i en
sol·licita la seva intervenció per a fer el
projecte de la nova església; per a la seva
construcció compta amb prestigiosos
artistes de França, de la Llombardia, de
Pisa i d’ altres, que li permeten fer una
obra única en el seu estil.

El conjunt monumental actual es troba
en un bon estat de conservació, i fins i
tot, s’ hi ha restablert la vida monàstica,
desprès de cinc cents anys d’ absència,
per una petita però emprenedora
Comunitat de canònics regulars. S’ hi
pot veure amb claredat la capella
carolíngia dels segles VIII i IX, petit
edifici de nau única amb absis
semicircular, situada a la dreta de
l’església principal, allà on comença el
deambulatori, sota de la qual, s’ hi troba
una petita cripta. La resta del conjunt
presenta una tipologia clàssica dels
monestirs benedictins, almenys en allò
que es refereix a la seva planta de
distribució general:
L’església, orientada amb els absis al
llevant, és de tres naus, la principal d’
una gran alçada interior i coberta amb
fusta, separada de les naus laterals per
arcs formers recolzats en columnes amb
capitells, entre els quals hom hi pot
trobar l’obra del nostre Mestre de
Cabestany, Les naus laterals, cobertes
amb voltes d’ aresta i que acondueixen
als fidels fins a la girola o deambulatori
seguint la capçalera amb tres absidioles
i girant al voltant d’ un presbiteri voltat
de columnes monolítiques. A la seva
esquerra s’ hi ubica un magnífic
campanar- torre de grans proporcions, i
a la dreta l’església carolíngia,
actualment amb funció de sagristia.
Tota la façana de migdia dona a l’espai
ocupat pel claustre, actualment
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comença a Siena i arriba fins a Roma,
des de on agafant la desviació de
Torrenieri per Montalcino, o bé
directament per la sortida de Sant
Quirico d’ Orcia, s’ arriba a una vall, al
bell mig d’ un paratge natural inesperat,
on els monjos benedictins de l’Abadia
de Sant Salvatore o segons la llegenda,
els darrers llombards (760-770) hi
funden una abadia. En l’emplaçament
podia existir-hi ja una vila romana, però
és segur que prop d’ allà s’ hi trobava la
població de Castelnuovo dell’Abate,
actualment encara existent i el castell
de Mont Caprile, ja desaparegut.
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Abadia de Sant’Antimo. Planta.
Foto: Arxiu

enderrocat, però on encara
s’ hi veuen els fonaments,
les
mènsules
de
recolzament de les bigues
de la teulada i en el centre
de l’espai, la cisterna. Al
voltant d’ aquest claustre s’
hi desenvolupen totes les
demés
dependències
monacals, com el refectori,
la sala capitular, el
dormitori, l’estudi, la cuina,
els
magatzems,
l’hostatgeria, i la resta.
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Si haguéssim de destacar
quelcom en relació a la visió
de conjunt del monestir, o
en comparació a d’ altres
monestirs de l’època és
precisament el seu interior,
o millor dit, la qualitat del
seu espai interior. A l’arribar
a Sant’ Antimo
i
contemplar el seu exterior,
hom resta sorprès per la seva
grandiositat, sobretot per la
insòlita visió, entremig d’
un camp d’ oliveres seculars
i de majestuosos xiprers.
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Però a l’entrar-hi se sent una forta
emoció: el silenci, la llum difosa i
reflexa damunt mateix de les pedres, que
transmeten el missatge de l’església i
conviden al recolliment i a la
contemplació. Aquí, els elements

arquitectònics manifesten una fonda
vinculació amb la cultura artística
francesa: el deambulatori ens recorda les
grans esglésies de pelegrinatge, així com
les voltes per aresta de les naus laterals
i les proporcions de la nau central. En
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Abadia de Sant’Antimo. Vista Interior.
Foto: Achim Bednorz

Per aquell viatger, que arrossegat per la
seva admiració pel romànic, s’acosti a
Sant’ Antimo m’atreviria a suggerir-li
que no s’ oblidi en el seu periple per la
part de la Toscana rural, al centre i sud
de la mateixa, de visitar altres llocs
propers d’ un interès històric i artístic
força rellevant. Citarem per exemple, les
vil·les de Montalcino i de Sant Quirico

d’Orcia, molt properes a l’abadia
estudiada, l’abadia de Monte Oliveto
Maggiore, també benedictina i amb una
floreixent Comunitat, i altres poblacions
carregades d’ història i de restes molt
ben conservades com poden ésser entre
altres, Buonconvento i Asciano.
Finalment, animar a aquelles gents d’
esperit sensible i viatger, que s’ acosten
a la regió italiana de la Toscana, perquè
no es limitin a fer les programades
visites a les grans ciutats de Firenze,
Siena, Volterra, San Gimignano o d’
altres, i que passegin a ritme lent i pausat
per aquestes petites carreteres situades
en les zones en que hi passaven les grans
Vies esmentades al principi. Que obrin
ben bé els seus ulls encuriosits i apreciïn
la bellesa d’ aquells paisatges i relleus
suaus, amb turons arrodonits a voltes
coberts de boscos humanitzats, a voltes
plantats de vinyes de les quals en surten
els famosos vins de Chianti, Brunello o
d’ altres, o amb formes quasi bé
femenines, rodones i brunes, entre els
quals s’ hi troben posats per la mà mestre
del pagès, esplèndides construccions
rurals i verticals xiprers que semblen
voler assenyalar-hi la presencia d’ un
ordre superior que ho coordina i que ens
demostra una vegada més, que és
possible la fusió harmònica i tel·lúrica
de l’home i la natura.
el butlletí

canvi, la construcció és essencialment
llombarda, com ho manifesten la
coberta de fusta de la nau central o el
ritme alternat de columnes i de pilars
en forma de creu.
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Redacció
AULA DE CULTURA D’HISTÒRIA DE MANRESA
Les Aules de Cultura han
estat organitzades per
Amics de l’Art Romànic del
Bages i l’Ajuntament de
Manresa. S’hi han portat a
terme un total de 14
activitats: 11 conferències totes relacionades amb la
història de Manresa des de
l’època medieval fins al
segle XX- i 4 visites
guiades a diversos indrets
de la ciutat.
El balanç ha estat d’un
excel·lent
èxit
de
participació, tant en nombre
d’inscrits com per l’interès
amb que s’han seguit totes
les classes. Cal destacar que
els participants (la majoria)

procedien
d’àmbits
diferents als habituals,
especialment gent jove,
alguns dels quals han
conegut la nostra associació

gràcies a aquesta activitat i
s’han interessat per fer-se
socis. Que tots ells siguin
benvinguts.
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PESSEBRE MONUMENTAL A CAN JORBA
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Una altra activitat en que
enguany hi hem participat
els Amics de l’Art Romànic
del Bages és la construcció
d’un pessebre monumental,
composat als baixos de
l’edifici de Can Jorba de
Manresa.
Juntament amb el Grup
Pessebrístic de Manresa,

amb la organització de la
Biblioteca del Casino i
patrocinat per l’Ajuntament
de Manresa, s’ha pogut
muntar aquest gran
pessebre, que juntament
amb sis diorames més, ha
estat exposat al públic des
del 10 de desembre fins el
6 de gener.

Els dies previs a la
inauguració foren d’una
intensa activitat per part
d’una bona colla de
col·laboradors de l’Entitat.
També cal esmentar
l’aportació per part de Jordi
Pol,
pessebrista
de
Sabadell, que va fer donació
a l’Entitat del diorama del
claustre de Sant Benet de

CRÒNICA D’ACTIVITATS
Bages del qual n’és l’autor,
i que hores d’ara ja és
propietat de l’Entitat.
A la inauguració hi
assistiren les autoritats
locals, que en els
parlaments van destacar la
importància de mantenir les
tradicions més autòctones i
varen agraïr a tots l’esforç
per tal de portar-ho a terme.
El nombre de visitants fou
de més de 15.000 persones.
CONFERÈNCIA SOBRE PESSEBRISTES A LA
BIBLIOTECA DEL CASINO

Francesc Villegas. En
començar la conferència, va
explicar que la seva relació
amb els pessebres ve
donada per la intensa
dedicació, el darrer any, en
la recerca de dades per a la

publicació d’un llibre que
està en procés sobre aquesta
temàtica, de gran tradició a
Manresa.
el butlletí

També el dia 20 de
desembre, a la sala d’actes
de la Biblioteca del Casino,
és va dur a terme una
conferència
sobre
“Pessebres i pessebristes a
Manresa”, a càrrec de
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Curs de Cultura 2002
LES CIUTATS A LA CATALUNYA MEDIEVAL
El Curs de Cultura
Medieval, enguany s’ha
dedicat a Les Ciutats de la
Catalunya Medieval.
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Hi han intervingut els
millors
especialistes,
exposant les principals
característiques d’una
societat medieval de tipus
urbà, que fou plenament
desenvolupada i ben
consolidada en ciutats com
Barcelona, Lleida, La Seu
d’Urgell, Tortosa i altres.
Les conferències (5 en
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total) s’han dut a terme el
divendres dels mesos
d’octubre i novembre a la
Sala d’actes del Montepio
de Conductors.
A tots els inscrits se’ls ha
lliurat un dossier dels temes
tractats, una medalla
commemorativa del curset,
i el certificat d’assistència.
Per complementar les
lliçons teòriques, el dia 24
de novembre es féu una
sortida per visitar la ciutat

de Lleida: La Seu Vella, La
Seu Nova, La Paeria,
l’església de Sant Llorenç,
El Museu Diocesà, foren les
fites
principals
del
recorregut per la Lleida
medieval.
Acompanyats pels guies
locals,
les
seves
explicacions aconseguiren
que aquell dia trist i plujós
fos un dia ple de calor
humà, de bona companyia
i ple de contingut cultural.
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PANORÀMIQUES DE MANRESA
Exposició a l’Arxiu Històric Comarcal
El dia 12 de desembre,
Amics de l’Art Romànic del
Bages i l’Arxiu Històric
Comarcal de Manresa,
vàrem inaugurar una
exposició de fotografies
originals d’Ignasi Rubinart,
a la sala de l’Arxiu Històric.

L’acte d’inauguració el
varen presidir Ramon
Fontdevila (regidor de
Cultura de l’Ajuntament de
Manresa), Jordi Torner
(director de l’Arxiu) i Enric
Castells (president d’Amics

de l’Art Romànic del
Bages), acompanyats dels
representants de la Junta
Directiva i un bon nombre
de socis i amics personals
de l’autor.

L’exposició, que està oberta
durant tot el mes de gener,
mostra un conjunt de
panoràmiques de Manresa,
recuperades algunes de
vells clixés del seu ric arxiu,
captades quaranta anys
enrera, i que pertanyen ja a
la història urbana de la
ciutat. Altres, en nou format
digital,
permeten
contemplar
vistes
ciutadanes inèdites.
DINAR DEL SOCI 2002

En el transcurs de l’acte és
va fer el lliurament dels
premis
“Capitell”
i
“Carreus” que enguany
foren atorgats a:

Premi “Capitell” a Albert
Fàbrega, regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Súria en
reconeixement a la seva
tasca de propulsor i ànima
de la restauració del
patrimoni arquitectònic i
cultural del seu municipi.
Premis
“Carreu”
a
Domènec Campobadal,
Lluís Sainz,
Roser
Parcerises,
Baltasar
Corrons i Francesc Gasol,
en agraïment per la seva
desinteressada, constant

incondicional col·laboració
en les tasques de l’Entitat.
En acabar es féu el sorteig
de regals, donats per
diverses entitats, particulars
i cases comercials de la
ciutat. Agraïm a tots ells les
seves aportacions, com
també l’esforç del nostre
company Francesc Sanllehí,
per la campanya que va dur
a terme per recollir aquests
obsequis.
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El dia 15 de desembre
celebrarem el tradicional
Dinar del Soci, al
Restaurant l’Hostal de
l’escola Joviat, a Manresa.
El dinar se celebrà en un
ambient
de
franca
companyonia, i
hi
assistiren un centenar de
socis i amics.
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Baltasar Corrons
(Premi Carreu)

el butlletí

Domènec Campobadal
(Premi Carreu)
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Francesc Gasol
(Premi Carreu)

Lluís Sainz
(Premi Carreu)

Roser Parcerisas
(Premi Carreu)

Albert Fàbrega
(Premi Capitell 2002)

La «tòmbola» de regals, que
cada any és possible gràcies a
la col·laboració d’establiments i
particulars, i amb l’esforç del
soci Francesc Sanllehí.
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MISSA DEL GALL
Santa Maria de Cererols
Com a cloenda de l’any
2002 celebràrem la Missa
del
Gall,
que
tradicionalment es fa de
forma itinerant en una
església romànica de la
comarca.

Com és tradició, abans de
començar la celebració, en
Francesç Villegas va donar
la benvinguda a tots els
assistents en nom de
l’Entitat i va donar algunes
notes històriques de
l’església. La missa fou
oficiada per Mn. Freixenet,
i acompanyada com sempre
per l’animat grup de
cantaires i instrumentistes,
que cada any fan la colla
més gran. Des de les
pàgines del Butlletí volem
agraïr la seva animació,
com també la d’en Pascual
Pinyot en la direcció del
cant. També el nostre
agraïment al grup del

Centre Excursionista de
Montserrat que també ens
acompanya amb el seu
pessebre, que després de
beneir-lo és portat l’endemà
al “Padró dels quatre
batlles” (Port del Compte).

En acabar es féu una bona
xerinola, amb cants de
nadales, tot desitjant-nos
bones festes amb coca i vi
bo, a redós d’una gran
foguera.
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Enguany fou a l’església de
Santa Maria de Cererols, al
municipi de Súria. Les més
de tres centes persones que
hi assistiren van fer que
l’edifici resultés insuficient
per encabir tothom, i molts
s’hagueren de quedar al
porxo per seguir la
celebració.
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