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EDITORIAL

Enguany presentem el Curs de Cultura
Medieval amb el tema de la Iconografia
Medieval, per al qual diversos especialis-
tes ens aportaran el seu punt de vista
sobre aquesta branca. Es tracta d'una
temàtica complexa, àmplia i fascinant,
que de ben segur ens ajudarà a conèixer i
a entendre un xic més aquest món medie-
val, que tant ens agrada.

I és que trobem representacions iconogrà-
fiques en les diverses arts medievals. En
escultura, i en època de l'art romànic, les
formes escultòriques de monstres i quime-
res, i la representació de les escenes del
Nou i Antic Testament, prenen un caire
propagandístic, i són alhora cohibidors
de les ments medievals. Són il.lustratius,
per exemple, els capitells dels claustres de
Girona, Moissac, Sant Cugat del Vallès i
la portalada de Santa Maria de Ripoll, en
els quals s'hi representen diferents temes
iconogràfics religiosos, representacions de
la vida quotidiana, ... i en els timpans de
portalades com la de Chartres o la de
Parma hi trobem esplèndides representa-
cions. I la llista podria ser molt més llarga.

En l'art pictòric s'han conservat un bon
nombre d'obres importants i valuoses en
esglésies, altars, ... També obres pictòri-
ques en llibres, dels quals en destaquen les
miniatures, valuosos exponents de l'art
medieval i d'una gran bellesa estètica.

Enguany, a més de comptar amb la pre-
sència de grans especialistes d'art medie-
val, vinguts expressament per desenvolu-
par el Curs, disposarem de les ins-
tal.lacions renovades de la Sala Gòtica de
l'antic Hospital de Manresa, un marc de
gran bellesa per fer més digne el nostre
treball formatiu. Us hi esperem. 

La Junta
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Amb el present article tanquem la sèrie amb
la qual hem comentat el document de l'any
1185 on s'esmenta l'existència d'una mina
de sal a Súria1. No sabem si aquesta mina es
va arribar a posar en explotació ni, en cas
que això hagués
tingut lloc, fins
quan va durar l'ex-
plotació, atès que
l�única referència
que tenim d'aques-
ta mina és el docu-
ment que publicà-
vem al primer article d'aquesta sèrie.

Com ja vam comentar en el seu moment, els
acords a què van arribar Alfons I i Ramon de
Montcada en el moment de pactar el docu-
ment de la convinença resultaven altament
beneficiosos per a ambdós. A canvi de la mei-
tat dels ingressos de la nova mina, el rei refor-
çava la seva propietat sobre la jurisdicció de
Súria �cal remarcar que en el text s'esmenta
explícitament que el castell és alou del rei�
mentre que els Montcada, tot i reconèixer
l'autoritat suprema del rei, rebien en compen-
sació la meitat dels diners que generaria l'ex-
plotació de la mina que acabava d'aparèixer.

En aquest aspecte, hem de remarcar que el text
del document és ben explícit quan diu que
aquesta mina havia aparegut recentment. Cal
tenir present, doncs, que poc abans de la
redacció d'aquest document no es coneixia l'e-
xistència de la mina. Això ens porta a suposar
que possiblement es devia localitzar o devia
aparèixer a través del fenomen natural de les

bòfies, els enfonsaments del terreny causats
pels efectes de les filtracions d'aigua sobre els
terrenys salins que esporàdicament i de mane-
ra natural es donen a les zones properes al riu
o a corrents d'aigua a Súria i a altres llocs de

les conques salines
del Cardener i del
Llobregat2. 

Amb tot, respecte a
aquest tema, el docu-
ment ens planteja
dues qüestions. La

primera és la de la localització del lloc concret
on va aparèixer aquesta mina. L'altre dubte,
encara més important, és si efectivament es
tractava d'una mina o d'un aflorament de sal,
tal com diu el document, o si, per contra, es
tractava de potassa.

Aquests són dos dubtes que no podem resol-
dre definitivament però que sí que podem
intentar respondre amb hipòtesis que caldria
confirmar a través de nova documentació.

Pel que fa a la localització, la lògica ens porta
a pensar que aquesta mina estaria situada a la
zona del Salí de Súria, lloc on posteriorment
va començar l'explotació de l'actual mina de
potassa.

Pel que fa a si aquesta mina es tractava de sal
o de potassa, podríem creure que efectivament
podria tractar-se de sal gemma, com la que es
troba a Cardona, però en forma de dipòsit
molt més prim i que al poc temps de la seva
explotació ja es va exhaurir o es va arribar a la
potassa3. En acabar-se la sal que acompanya la
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UNA MINA DE SAL
A SÚRIA EN EL SEGLE XII

(I III: LA MINA)
Marc Torras i Serra

1. Vegeu TORRAS i SERRA, Marc: �Una mina de sal a Súria en el segle XII (I: el document)�. El butlletí. Amics de l'Art

Romànic del Bages. Manresa, gener - febrer 2005, núm. 135, p. 6-8; i �Una mina de sal a Súria en el segle XII (II: els per-
sonatges)�. El butlletí. Amics de l'Art Romànic del Bages. Manresa, març - abril 2005, núm. 136, p. 4-9.

2. Per al cas de Cardona, aquest fenomen està estudiat a CARDONA OLIVAN, Ferran. �Coves i bòfies de la vall salina
de Cardona�. XXXIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Cardona: Foment Cardoní - Patronat Municipal de
Museus, 1997, volum II. p. 293-299.

3. Cal tenir present que els jaciments de potassa estan formats per diversos estrats de diversos minerals previs a la potas-
sa i que entre aquests n'hi ha un de sal gemma que pot arribar a tenir entre 150 i 200 metres d'amplada (BADIA. Enric.
La sal, suport d'uns pobles. Manresa: Angle editorial, 1996. Indrets, 2. p. 18.)
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potassa, i trobar aquesta �la potassa ja no és
útil per al consum humà o del bestiar� es
devia decidir abandonar la mina. 

Una altra possibilitat seria que directament es
tractés de potassa i que en un primer moment
s'hagués confós amb sal gemma. Sobre aquest
aspecte és molt aclararidora la notícia que ens
dóna el full de Calaf del Mapa Geológico de

España. El text diu: "En Súria, junto a la mar-
gen izquierda del Cardoner, existió otro cria-
dero de sal gema, que se trabajó en pequeña
escala durante la guerra civil de los Siete Años
[primera guerra carlina, 1833-1840], quedan-
do más tarde prohibida su explotación por un
veto interpuesto de Hacienda, y fué abando-
nada antes de 1880. Dicho lugar, conocido
por el nombre de la Casa Salí (a 1 km. al sur
de Súria, y al nivel del lecho de inundación
del rio), fué el lugar en el que, en 1912, tuvo
lugar el descubrimiento de la potasa. Los
señores Macari y Viader, al poner en explota-
ción mediante un pozo de 60 m. una antigua
mina abandonada, para proseguir la fabrica-
ción de bolas de sal, utilizadas para la alimen-
tación del ganado, se dieron cuenta con sor-
presa que algunas de ellas eran rechazadas por
los animales. Al querer averiguar cuáles podí-
an ser las "impurezas" que dichas bolas pudie-
ran encerrar, se procedió a realizar un taladro
horizontal y otro vertical y a una serie de aná-
lisis químicos que dieron por resultado la pre-
sencia de una importante masa de potasa de
excelente ley"4. 

Val a dir que aquesta descripció, si bé per una

banda concorda amb el que l'any 1827 deia
Sebastián de Miñano respecte a Súria: "Tiene
algunas canteras de sal semejantes a la de
Cardona",5 per l'altra contrasta lleugerament
amb altres notícies històriques més fiables per
les quals sabem que, l'any 1870, Domènec
Ribas demanava a la Prefectura del Districte
Miner de Barcelona, la concessió de 20 perti-
nences �unes 20 hectàrees� d'una mina de sal
gemma situada a la roureda del Tordell, que
afrontava a l'est amb la carretera de Manresa
a Cardona i al nord amb el Balç blanc. Els trà-
mits de la concessió es van acabar el mateix
1870 sense que aquesta arribés a tenir efecte6.
Hem de suposar que el lloc per al qual es
demanava la concessió era el salí de Súria, el
mateix lloc on s'havia trobat sal l'any 1850, en
fer-se la carretera de Manresa a Bassella, i on
l'any 1911 l'enginyer francès René Macary
volia fer un pou de 25 metres de profunditat
i un camí que el connectés amb la carretera.
L'any 1912 es va constituir la societat Macary
i Viader i es va aprofundir el pou fins als 68

4. �Sales potásicas en Cataluña. Mapa Geológico de España�. Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Tomo
XIV. Segunda serie. Madrid. No s'hi indica d'on prové la informació. Notícia que ens ha facilitat Albert Fàbrega.

5. MIÑANO, Sebastián de. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid, 1826-1829, 11 volums.
Notícia que ens ha facilitat Albert Fàbrega.

6. Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons Prefectura del Districte Miner de Barcelona, unitat de catalogació 55.
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metres, d'on es van agafar mostres que un cop
analitzades van resultar ser sals potàssiques7.
Val a dir que entre 1912 i 1914 tenim docu-
mentades diverses sol·licituds de concessió de
mines de sal gemma o de sals alcalines a Súria.
Així, en el 1912 la societat Macary i Viader
demanava la concessió d'una mina de sal
gemma al Salí i a la riera del Tordell, i el 1913
la mateixa societat demanava altres dues con-
cessions als masos Boadella, Lladó, Gras Vell i
altres, mentre que altres sol·licitants demana-
ven concessions a altres zones de Súria o dels
termes veïns8. 

Tot i la distància en el temps, potser el que
descriu el text del Mapa Geológico, malgrat
ser fals i tergiversat �atès que Macary i
Viader sabien perfectament que buscaven
potassa i no pas sal9�� sí que ens serveix
per explicar el que segurament va passar
a finals del segle XII. Potser es va comen-
çar a explotar la suposada mina de sal i,
en adonar-se que no ho era �perquè el
bestiar la refusava o pel mal gust que
tenia�, es devia abandonar. Una altra pos-
sibilitat és que efectivament es tractés de
sal però, en no ser un jaciment
tan important com
Cardona, s'exhaurís
aviat. Una terce-
ra hipòtesi seria
que també es
tractés de sal,
però només fos
un estrat molt

petit previ a la
potassa i que
en arribar a
aquesta s'aban-
donés la mina. 

La falta de
documentació
de l'època relativa a aquest tema ens impedeix
poder precisar quan tingué lloc l'abandona-
ment d'aquesta mina de sal i, fins i tot, no ens
permet saber si es va arribar a explotar en els
termes que es plantegen al document. La
mateixa manca de documentació, però, ens
permet aventurar que, en cas de tenir lloc,
aquesta explotació hauria durat molt poc

temps i s'hauria abandonat a finals del
mateix segle XII.

7. REGUANT i AGUT, Josep. Súria. A.D. Història del Bages. Manresa: Parcir edicions selectes, 1998, volum II, p. 494; i
REGUANT, Josep. Súria. Història en imatges, 1894-1975. Manresa: Angle Editorial - Centre d'Estudis del Bages, 1997.
Fotografia històrica, 4, p. 21-22.

8. ANC. Fons Prefectura del Districte Miner de Barcelona, unitats de catalogació 1516, 1551, 1554, 1558, 1559, 1560 i
1563.

9. Notícia que ens ha facilitat Andreu Galera i Pedrosa.
5



Quan hom fa 25 o 30 anys que va darrere les
ermites, esglésies o tan sols pedres romàni-
ques, s�adona que ara, passat el temps, en tor-
nar-les a visitar, sovint sorgeixen agradables
sorpreses o bé desafortunats desenganys.

En aquest aspecte volia
compartir amb vosaltres
dues experiències recents.

La primera va ser un dia, a
primers del passat mes
d�agost, en una sortida que férem a
Campdevànol per tal de visitar uns vells
amics.

Fa 30 anys i escaig que, per motius familiars,
anava sovint a aquesta població del Ripollès.
Havia vist moltes vegades la seva parròquia
vella, l�enrunada església romànica dedicada a
Sant Llorenç. Situada a peu de carretera, a la
sortida de la població en direcció a
Gombreny, escassament es podien contem-
plar les restes de les parets i campanar, coberts
de bardisses, heures i runes. Feia molt de
temps que estava sense culte, i amb ningú que
se la mirés, tret de quatre tocats del mal de
pedra que ens lamentàvem del seu estat d�a-
bandó.

En la visita que hi férem aquest estiu, la sor-
presa fou majúscula. Els amics que amable-
ment van acompanyar-nos ens explicaren que
l�havia comprada un particular i que estava en
procés de restauració i reconstrucció. Ja ens
van advertir que els criteris de restauració que
havien emprat els seus promotors, amb el
recolzament de la Diputació, no sabien si eren
prou ortodoxos, però que en tot cas l�església
recobrava el seu protagonisme.

Després de contemplar-la detingudament i
comptant que l�obra no està acabada, ja que
encara hi ha les bastides, sincerament crec que
tant el projecte com la realització són plena-
ment encertats.

Després de netejar l�entorn i recuperar els
accessos, han restaurat el campanar i l�absis
que encara seguien dempeus. De la resta de l�e-
difici han recuperat el perímetre de l�església
romànica salvant els carreus que encara resta-

ven a les cantonades, i
també la porta original
situada al cantó de mig-
dia. 

Tots els murs desapare-
guts i la volta de canó apuntada els han
reconstruït amb obra de totxos, amb un arre-
bossat, de tal manera que el volum de l�esglé-
sia és el que era inicialment, tot i que es dis-
tingeixen perfectament les parts antigues d�è-
poca romànica de les recuperades actualment.

Després d�un lapse d�uns 70 anys d�inactivitat,
ara la vella església de Campdevànol segueix
la seva història que ve de molt antic. Surt
esmentada en una llista de parròquies del bis-
bat de Vic l�any 1075 amb el nom de Santo
Laurencio de Campdevane. Des dels inicis va
estar controlada pel monestir de Ripoll amb
la potestat d�elegir-ne rector. Durant el segle
XVII s�hi afegiren unes capelles laterals i la
sagristia. L�any 1860, dins del seu terme parro-
quial es comptabilitzaven 40 cases, sense
comptar les sufragànies de Sant Pere d�Auira i
de Sant Quintí de Puig-rodon. 

ROMÀNIC RETROBAT

Carme Torras i Bacardit
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Fins al 1835, quan els monjos del monestir de
Ripoll van desaparèixer, bona part d�aquestes
terres de la parròquia vella estaven sota el
domini senyorial de l�almoiner del monestir.
Els habitants li pagaven censos i feien serveis a
través dels seus batlles. Els tràgics esdeveni-
ments de la darrera guerra civil (1936-1939) pro-
vocaren la seva destrucció i posterior abandó.

La nostra més sincera felicitació als promo-
tors i els que han fet possible la recuperació
d�una església que forma part del nostre patri-
moni col·lectiu. 

Tots els poblets que anem trobant per aques-
tes contrades tenen el seu encant, però d�a-
quest, només d�entrar-hi i veure la verdor del
paisatge, la vista panoràmica sobre la vall, les
seves cases de pedra i les teulades de pissarra,
ja us n�enamoreu. Actualment té 21 habitants
i uns quants més de caps de setmana. Hi ha
un refugi i una casa rural que donen vida al
poble. 

Per un camí sembrat de flors a banda i banda
seguim fins a l�extrem més alt de la població,
on es troba la seva vella església romànica:
Santa Eulàlia d�Estaon. Havia tingut una vida
florent que aglutinava tota una feligresia aple-
gada al seu entorn. 

La vila d�Estaon és documentada per primera
vegada l�any 1062, i a 1146 consta que la seva
parròquia ajudava el sosteniment de l�església
de Sant Martí de Cardós, del bisbat d�Urgell.
Al segle XVIII, la construcció d�una nova esglé-
sia parroquial sota l�advocació de Sant Jaume
va convertir l�església romànica en una simple
capella. A la dècada dels anys vint del segle
passat el rector va modificar profundament la
capella, de manera que una part de la nau va

La segona església de la qual us volia fer
comentari, la vam visitar a finals del mes d�a-
gost en una sortida que férem al Pallars
Sobirà. Per arribar-hi cal agafar una carretera
que surt passat Ribera de Cardós, en direcció
a Lladorre, i s�enfila pel vessant de la mun-
tanya. Deixant els pobles de Surri i Anàs, s�a-
rriba a la població d�Estaon, l�últim nucli de
població de la vall d�Estaon, agregat al muni-
cipi de Valls de Cardós, situat a 1.237 metres
d�altitud. 

Parròquia vella de Sant Llorenç de Campdevànol.

Les restes de l'església romànica d'Estaon.



quedar ocupada per la rectoria, i van aterrar
l�absis romànic. Les pintures que el decoraven
es van traslladar a Barcelona. Més tard, es va
esfondrar la coberta i part de les parets de la
nau. Coincidint amb què el poble perdia vita-
litat per falta de mitjans per a la subsistència,
els seus habitants emigraren cap a les ciutats,
i arribà així el seu total abandonament.

Nosaltres hi havíem pujat a la dècada dels
anys 70 i just a aquí, al peu de la vella esglé-
sia, enrunada i abandonada, havíem parlat
una bona estona amb un personatge carismà-
tic: l�últim habitant del poble que vivia allà,
tot sol, des de feia temps. Es resistia a marxar-
ne com havia fet tothom. No se�n va anar
mai; es deia Tonet, i fa molt poc que es va
morir, segons ens en va informar una veïna.
Però va arribar a temps de poder veure com el
seu poble tornava a la vida. Molts dels seus
habitants han retornat, amb fills o bé néts, i

moltes cases s�han restaurat, i se n�han cons-
truït de noves. Un nou alè d�alegria torna en
aquestes contrades, en part gràcies a les segones
residències i a l�esperit de molts que, cansats
del brogit de les grans ciutats, volen viure una
vida més sana, més en contacte amb la natura.

El poble ha canviat, s�hi veu moviment i força
iniciatives constructives, malgrat que l�església
està igual que trenta anys enrere: abandonada,
ensorrada, solitària, però ben present en el
record de molts dels veïns.

Ara, només caldria que els agosarats habitants
d�aquest poblet de la vall de Cardós, i els bar-
celonins que hi tenen una segona residència,
emprenguessin una bona campanya de cons-
cienciació, i així implicar-hi els estaments
públics per tal de recuperar una part molt sen-
sible del poble i que forma part del seu passat.
D�altres ho han fet.

ROMÀNIC RETROBAT

Les pintures

murals que

cobrien l'absis

de l'església,

avui es troben

al Museu d'Art

de Catalunya
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En una nova sortida de dos dies, un
petit grup d�Amics de l�Art Romànic
del Bages ens vàrem adreçar cap a Jaca,
amb l�objectiu de visitar les esglésies de
la comarca del Serrablo.

A la ciutat de Jaca visitàrem la
Catedral, del s.xi, amb planta basilical
de tres naus i capçalera de tres absis.
Tot i que ja ha estat visitada en altres
ocasions per la nostra associació, un
cop més ens aturàrem a contemplar
l�ampli nàrtex, on s�hi aixeca una mas-
sissa torre campanar, els capitells
romànics de diverses procedències i el
fantàstic crismó de la porta de ponent,
un símbol del romànic aragonès i part
del navarrès.

Malgrat la insistència
de la nostra guia, no
es va poder visitar el
Museu Episcopal. La
resposta d�un canonge
del lloc va ser, textual-
ment: �...que vayan a
visitar el Museo de
Vic...�. En prenem
nota!

A la tarda férem via
cap a la comarca del
Serrablo (que va de

Sabiñánigo a Biescas). Per una estreta
carretera arribàrem a San Bartolomé
de Gavín, una església totalment res-
taurada pels amics del Serrablo, amb
una interpretació lliure de la forma de
la nau. Aquí, però, la torre campanar

es conserva en el seu estat original,
amb una decoració única: és de planta
quadrada damunt d�una planta tron-
copiramidal. La construcció de la torre
es pot datar al s.xi, en plena esplendor
del romànic del Gàllego. De l�edifici
observem que l�aparell i disposició dels
murs són típicament llombards, amb
accés a l�església pel mur sud de la nau,
a través d�una porta de falsa ferradura.

Sortint ens vàrem dirigir a Oros Bajo.
L�església de
San Juan, del
r o m à n i c
tardà, consta
d�una nau
rec tangu la r
amb coberta
de fusta i amb
un curt pres-
biteri, que es
manifesta a
l�exterior mit-
jançant pro-

minents con-
traforts i un

Sortida a Jaca i la comarca del Serrablo (Sabiñánigo-Osca).
8 i 9 d�octubre de 2005. 

�El Sacrifici d�Isaac�.

Capitell de la portada

sud. Catedral de Jaca.

Foto: Arxiu ECR

CRONICA D�ACTIVITATS`

Absis s.XI-XII. Catedral de Jaca. Foto: MM.M.C.

Part alta del campanar de San

Bartolomé de Gavín. Osca.

Foto: MM.M.C.
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absis més baix que la nau.
Exteriorment és decorat amb set arcua-
cions cegues entre lesenes i dues margi-
nals que arrenquen d�un sòcol llis. En
el mur sud hi observem tres finestrals
de mig punt i dovellades, i una senzi-
lla porta del mateix tipus.

San Juan de Busa és la següent església
que visitàrem, i esdevé un dels exem-
ples més característics del romànic del
Gàllego. Va ser construïda per un tal
Ramón Guillén, al s.xi, i consta d�una
nau rectagular amb absis semicircular
peraltat. A l�exterior l�absis està deco-
rat amb cinc arcuacions llombardes,
entre lesenes, i està decorat per sota de
la cornisa amb els anomenats astràgals
(�baquetones�), que són semblants a
uns pilarets, típics d�aquestes esglésies.
En el centre del mur de migdia s�obre
la portada. Està formada per dues
arquivoltes en degradació sobre bran-
cals rectangulars. A l�interior és adinte-
llada amb arc de descàrrega de mig
punt.

A l�interior, la nau presenta dos parells
de contraforts prismàtics adossats als
murs (d�uns 2 metres d�alçada), i
damunt d�ells arrenquen dues colum-
nes cilíndriques, i la insinuació d�uns
arcs faixons. El sostre és de fusta igual
que fou l�original.

V i s i t à r e m ,
seguidament,
l�església de
San Pedro de
L á r r e d e .
Aquest topò-
nim ja apareix
citat per pri-
mer cop el 920
i el 992 consta
que el lloc fou
donat al
monestir de
Santa Cruz de
la Serós. És

Monument Nacional i prototip del
romànic del Gàllego, també denomitat
�larredense�. Per aquest motiu fou res-
taurat el 1933 i en la dècada dels 60.

Té planta de creu llatina però, en lloc
d�un veritable creuer, en fan les seves
funcions dues capelles laterals, de des-
igual longitud, bastant més baixes que
la nau. Damunt de la septentrional
s�alça la torre-campanar.

Exteriorment l�absis està decorat amb
set arcuacions llombardes entre lesenes
i també, com les altres esglésies, té
decoració d�astràgal. Per damunt, dues
filades escalonades fan la funció de
cornisa. Arcuacions iguals es troben en

Església de San Juan Degollau, a Oros Bajo. Osca.

Foto: MM.M.C.

Interior de l�església de San Juan

de Busa (Osca), amb un detall de

les columnes cilíndriques adossa-

des a la nau. Foto: MM.M.C.

`
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el mur de les capelles laterals.

La torre campanar, potser la més ele-
gant, és de panta rectangular. En la
part alta, a tres de les cares hi ha fines-

s�obren dues finestres bífores per cara
i, damunt de trífores amb arc de mig
punt i de major alçada, seguint la
norma dels campanars llombards.

El segon dia
d�estada per
terres aragone-
ses visitàrem,
en primer lloc,
el Museo
Ángel Oresanz
y artes del
Serrablo, ins-
tal.lat en un
edifici típic de
la regió. Es
tracta d�un

museu etnolò-
gic.

En la darrera
visita d�aquests dos dies visitàrem,
també, el Museu de Dibuix
Contemporani, situat dins del Castell
de Larrés. La colecció del museu es
nodreix principalment de dibuix, com-
plementat per obra gràfica, disseny i

Església de San Pedro de Lárrede. Osca. Foto: MM.M.C. La imponent torre de l�església

de San Pedro de Lasieso. Osca

Foto: MM.M.C

Gairebé tot el grup. Foto: MM.M.C.

CRONICA D�ACTIVITATS`
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tres triples, amb arcs de falsa ferradura
damunt de mainells cilíndrics, amb
impostes bisellades i sense bases, i
altres dos adossats, tot això emmarcat
en un arrabà (�alfiz�) refos de doble
llinda (�dintel�).

Al final del primer dia visitàrem San
Pedro de Lasieso. Tanmateix és el que
queda d�una antiga canònica agustinia-
na, fundada al s.xi. Presenta dues naus
adossades, ambdues amb absis semicir-
culars; la septentrional pràcticament
serveix de base a la torre campanar. La
torre és troncopiramidal, i està dividi-
da en tres pisos mitjançant una petita
imposta. Té coberta amb una volta
esquifada (carcassa de vaixell cap per
avall), i exteriorment per una teulade-
ta a quatre aigües. En el cos d�entremig



SANT VICENÇ
D�OBIOLS
Sortida a les 9.00 h 
des de la Plaça
Infants/Manresa  

Visitarem:

- Sant Vicenç d�Obiols

- Santa Maria d�Avià

- Sant Serni de Clarà

Sortida amb 
vehicles particulars
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La feta a Andorra va ser una excursió
preparada com totes amb molta
il·lusió, esforç i ganes, perquè la gent
que la fa gaudeixi de les meravelles del
romànic. Però les coses surten com
surten, i gràcies a la comprensió de
tothom l�excursió va valdre la pena.

Després d�arribar a Andorra, vàrem
visitar el Santuari de Meritxell, Sant
Joan de Caselles, vàrem veure Sant
Romà de les Bons i visitàrem Sant
Miquel d�Engolasters. Després d�un
bon dinar, visitàrem Santa Coloma i
per finalitzar ens paràrem al Punt de
Trobada.

Excursió a Andorra. 25 de setembre de 2005

CRONICA D�ACTIVITATS`
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re DINAR DEL SOCI 

A les 14.00 h 

Hotel Pere III. Manresa

Inscripcions al telèfon
938 731 606, a partir
del 9 de novembre

Durant el dinar es pre-
sentaran els diversos
actes de celebració del
25è aniversari de
l�Entitat.

PROPERES ACTIVITATS
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MUSEU
NACIONAL D�ART
DE CATALUNYA
Excursió inclosa al
curs de Cultura
Medieval 2005.

Excursió conjunta
amb AMICS DE LA
SEU de Manresa

Sortida a les 8.30 h des
de la Pl. Infants/Manresa  

Inscripcions:
Viatges Massanés, 
c. del Born, 6. Manresa

Socis a partir del 9 de
novembre a les 9.30 h 

No Socis a partir de
l�11 de novembre



PROPERES ACTIVITATS

2 de novembre de 2005

EL NAIXEMENT DE
L'ART ROMÀNIC

A càrrec de Francesc Gasol

i Pujol / Historiador

20.00h / Centre Cívic
Joan Amades

3 de novembre de 2005

SOLUCIONS
CONSTRUCTIVES
DE L'ART ROMÀNIC

A càrrec de Jaume Moya

i Plana / Arquitecte

20.00h / Centre Cívic
Joan Amades

6 de novembre de 2005

RUTA GUIADA.
DESCOBERTA
D'UNA RUTA
ROMÀNICA

A càrrec d' Ester Llobet i

Fornells / Llicenciada en

Humanitats

09.00h / Plaça Infants -
Manresa

9 de novembre de 2005

DETALLS
ARQUITECTONICS
DEL ROMÀNIC

A càrrec de Francesc

Junyent i Maydeu /

Historiador

20.00h / Centre Cívic
Joan Amades
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10 de novembre de 2005

LA DECORACIÓ I
ELS COMPLEMENTS

A càrrec de Laura

Sardans i Rovira /

Historiadora

20.00h / Centre Cívic
Joan Amades

13 de novembre de 2005
RUTA GUIADA.
L'EDIFICI ROMÀNIC

A càrrec d'Ester Llobet i

Fornells / Llicenciada en

Humanitats

09.00h / Plaça Infants -
Manresa

50 % de descompte per
als socis d�Amics de l�Art
Romànic del Bages
(12,50 euros).

Les sortides seran amb
cotxes particulars.

Per participar al curs o a
les sortides cal fer una
preinscripció als centres
cívics o a la pàgina web
de l�Ajuntament de
Manresa: www.ajmanre-
sa.org

TALLER DE RETAU-
LES / NIVELL BÀSIC

Curs d'introducció a la
tècnica de la creació de
les taules que formen un
retaule; des de la base de
la creació d'aquest retau-
le, la fusta de suport,
fins a la capa de prepara-
ció. Cada sessió constarà
d'una explicació teòrica
breu sobre els retaules, la
història i les parts de què
es composen. Es realitza-
rà una pràctica del mun-
tatge d'una taula en totes
les seves fases. En finalit-
zar el curs, els alumnes
es podran emportar el
resultat del seu treball.

A càrrec de Montserrat

Puchades / Tècnica en

conservació i restauració

de Béns Mobles. Diplo-

mada per l'ESCRBC,

especialitat Pintura.

Horaris i lloc: De
dilluns a divendres, del
14 al 25 de novembre de
les 20.00h a 21.30h.
AULA DE FORMACIÓ
AARB. Baixada de la
Seu, 3. (Màx. 10 inscrits)

Preu: 45 EUR (Inclou
materials) 

Cal fer la preinscripció
als Centres Cívics o a la
pàgina web de l'Ajunta-
ment de Manresa:
www.ajmanresa.org

CLAUS PER IDENTIFICAR L'ART ROMÀNIC
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Consulteu i participeu
del dia a dia de l�entitat 

a la pàgina web:
www.manresa.org/aarb

Divendres
11 de novembre de 2005

ICONOGRAFIA DEL
PODER: EMPERA-
DORS, PAPES I REIS

A càrrec de Joan Molina

20.00h / Sala Gòtica de
l'Hospital de Sant
Andreu

Divendres
18 de novembre de 2005

ICONOGRAFIA
MACABRA; ENTRE
ART I LITERATURA

A càrrec de Francesca

Español

20.00h / Sala Gòtica de
l'Hospital de Sant
Andreu

Diumenge
20 de novembre de 2005

VISITA AL MNAC
(Museu Nacional d'Art
de Catalunya)

Amb autocar. 08:00h /
Plaça Infants - Manresa

Divendres
25 de novembre de 2005

ICONOGRAFIA DELS
LLIBRES D'HORES

A càrrec de Joaquín Yarza

20.00h / Sala Gòtica de
l'Hospital de Sant
Andreu
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PROPERES ACTIVITATS

Divendres
2 de desembre de 2005

PROGRAMES
ICONOGRÀFICS EN
LA PINTURA
ROMÀNICA

A càrrec d'Anna Orriols

20.00h / Sala Gòtica de
l'Hospital de Sant
Andreu

Curs gratuït per als
socis d�Amics de l�Art
Romànic del Bages.

La sortida tindrà el preu
de cost establert per l�a-
gència. Podeu fer les ins-
cripcions per la sortida a
Viatges Masanés /
Manresa

ICONOGRAFIA MEDIEVAL
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re MISSA
DEL GALL 

Dissabte 24 de desembre
a les 24.00 h

Sant Andreu
de Castellnou.
Castellnou de Bages

14



Born, 6 - Manresa

Tel. 93 875 39 00 

Fax 93 875 16 55

manresa@viatgesmasanes.com

Cra. de Vic s/n (Pujada Roja) - Manresa

Tel. 93 873 85 00

www.futurauto.citroen.es

Àngel Guimerà, 34-2n-2a,08241 Manresa

Tel. 93 872 05 85,Fax 93 875 31 47

tramit2003@tramit.net,www.tramit.net

Muralla del Carme, 10-12 - 08240 Manresa

Tel. 93 872 26 44 - Fax 93 872 15 49

www.e-marquez.com

Loteria de Nadal 
Si voleu comprar 

participacions per al 
Sorteig de Nadal, 

passeu per la tintoreria de
la Pujada del Castell -

Manresa

?LA FOTO INCÒGNITA

A partir d�aquest número, 
us proposem un joc 
en referència a la 

fotografia de la portada.

De quin lloc es tracta?

No hi ha cap premi.
El joc servirà per conèixer

més el nostre art.

Adreceu les vostres respostes a:

Amics de l�Art Romànic del Bages
Baixada de la Seu, 3 

08241 Manresa
o bé al correu:

aarb@manresa.org
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