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Estem començant una altra vegada el nou
Curs dels AARB. Això comporta la presa
de decisions en els objectius, el disseny de
nous programes d’activitats, la consegüent
renovació d’il.lusions i de convenciment en
la tasca reiniciada.
De nou es plantegen activitats. El Curs de
Cultura Medieval, les sortides matinals i de
jornada sencera, el viatge d’estiu, la confecció i edició del Butlletí trimestral, les xerrades i cursos de divulgació, i d’altres.
Per si això és poc, ho comencem en un nou
local, ubicat al cor de Manresa, dins l’edifici dels Carlins. Local que ha representat un
trasllat de llibres, arxius, fotografies i
mobles des del local de la Seu i una feixuga
i acalorada tasca, feta majoritàriament pels
companys de Junta Joan Badia i Gene
Costa, als quals agraïm públicament el seu
esforç.
I per què aquests esforços, aquestes
il.lusions renovades, aquests nous programes i activitats? Aquesta pregunta només té
una resposta:
.................. Perquè l’Entitat ho mereix,
i els nostres Socis, també.
Ara només ens resta a la Junta fer dues
coses més, que són: la primera, complir els
compromisos assumits davant l’Assemblea
de l’Entitat, i la segona, la resposta del Soci
en forma d’assistència als actes, recolzament a la tasca de la Junta Directiva i la
seva col.laboració i ajuda directa, sobretot
quan la Junta ho demana.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Durant l’Edat Mitjana els senyors de Castellar
es posaven Grevalosa. Des del segle XIII i fins
al XVII la família Grevalosa, probablement originària del castell de Grevalosa, va tenir el
domini del castell de Castellar.

moments en una guerra contra Castella, que
ha enviat els seus exèrcits al Principat. El senyor de Castellar és perdonat dels seus crims i
excessos a canvi d’aquest servei de guerra i els
béns confiscats li són retornats.

Arreglada la seva
Aquests senyors
situació, Pere de
vivien a Manresa,
L CASTELL DE ASTELLAR
Grevalosa es torna
al “palau d’en
EN TEMPS DE LANQUINA
a casar i ho fa
Grevalosa” vora
amb Blanca Vilel’església de la Seu,
DE REVALOSA I ILELLA
lla, filla de Pere
però
passaven
Roser Parcerisas i Colomer
Vilella, un mercatemporades al casder de Manresa. Blanca era vídua de Jaume de
tell de Castellar, tal com solien fer aquestes
Copons i va aportar un dot de 2.500 sous al
famílies nobles.
nou matrimoni.
Aquesta noblesa medieval es feia enterrar a
D’aquesta unió s’han pogut documentar tres
l’interior de l’església de la Seu on tenien
fills: Francesca, Pere, l’hereu, i Ramon.
capella pròpia, cada família la seva. Els Grevalosa havien pagat la capella de Sant Pere,
El 1383 Pericó de Grevalosa ja és mort i el
patró de diferents hereus de la nissaga, situaVeguer de Manresa, el dia 9 de març d’aquest
da darrere l’altar major de la basílica.
mateix any, designa Blanca Vilella com a tutora dels fills.
El 1383 la senyora de Castellar era Blanca
Vilella, vídua d’en Pericó de Grevalosa.
Tot seguit, Blanquina aixeca inventari dels
seus béns al castell de Castellar segons aquest
Per tal de situar-nos en el temps i els esdevenidocument que s’ha conservat al Llibre dels
ments, cal que primer coneguem una mica la
Grevalosa.
vida d’aquests personatges.
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Pericó de Grevalosa va ser un home del seu
temps i rang. Immers en la vida pròpia de l’època, va viure negat en conflictes, guerres i
bandositats. És conegut sobretot pels plets, les
lluites i els delictes de sang. D’entre aquests,
destaca la mort de la seva primera dona, Margarida del Camp, que hauria tingut lloc entre
març i juliol de 1373 al castell de Castellar.
Pere de Grevalosa és acusat d’aquesta mort i
els seus béns són confiscats, però es fa clergue
i es posa sota la jurisdicció del Bisbe de Vic.
Paga una indemnització de 20.000 sous barcelonins als seus cunyats, Berenguer i Francesc
del Camp i aquests es donen per satisfets. El
1374 Pericó de Grevalosa entra al servei d’armes del rei Pere III, enfrontat en aquests
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“Inventari dels béns e robes que jo, Blanquina, muller deixada del difunt Mossèn Pere de
Grevalosa, trobí a Castellar, com a tutora de
mon fill.
Primerament, en la cambra on jo jac, hi ha
tres cofres. En lo un hi ha dos vestits ço és
una gonella, un manto gran i un altre manto
petit. Dues vestidures de lleonat amb gonella,
manto gran i altre petit. En lo manto gran hi
ha cinc botons de plata.
En l’altre cofre hi ha dues tovalles taulars,
quatre tovallons i sis tovalloles. En l’altre
cofre dos capons negres i altres tovalles taulars.
En lo llit on jo jac, un matalàs, un parell de
3
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Castell de Castellar i església parroquial de Sant Miquel abans de les obres de restauració

llençols, una vànova, una flassada de borra de
llana i dos coixins. Dos posts blancs de fustam variat, fustam per fer-ne un altre i una
bressola d’infant.
Un cove, tres cistells, una senalla, un cenyidor
de batí, un paternoster, unes balances, un
capell de sol, dos cofrets petits on hi ha les
alhages, dues ampolletes xiques amb talcs, dos
taules, un banc, dos sacs de borra, sis canes de
fil, una pedrera, un llibre francès, una pollera,
cinc canelobres de ferro, dues ampolles i quatre tasses, tot de vidre, una barra on hi ha tres
tovalles taulars, quatre tovallons i tres parells
de draps.”

dormia a terra o bé en una mena de caixes que
s’anomenaven colgues i no tenien matalassos,
sinó que feien servir màrfegues.
Una màrfega era un sac de palla que cada any
en arribar el batre es buidava i s’omplia de
palla nova.

La roba de vestir i la de casa es guardava en
caixes i cofres. A l’edat mitjana es vestien amb
gonelles, un vestit compost de cos i faldilla
que tant ho portaven homes com dones. El
lleonat fa referència al color i la mostra de la
roba semblant a la pell d’un lleó.
Els llits són de posts i hi ha matalassos, llençols, flassades i vànoves. La gent del poble
4

Document de l'inventari de Blanquina de Grevalosa.
Llibre d'en Grevalosa. AHCM.
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A l’habitació de la senyora hi ha el bressol de
les criatures.
“En la cambra del celler un llit amb màrfega,
un matalàs, un parell de llençols de tres teles,
i dues vànoves. A l’altre llit hi ha solament les
posts i la màrgefa, dues caixes, un cofre trencat, un cove, tres mesures de mitja quartera,
dos sedassos, la un petit i l’altre gros, tres
barrals de vidre, tres llençols de tres teles, un
capdell de cordó, uns debanadors, una caldera, una pastadora tomba i tres cèrcols, los dos
grans l’altre petit.”
A les habitacions, a part de la roba s’hi troben
molts altres objectes propis de la vida rural,
tot barrejat, a l’estil d’algunes masies.
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“Al celler dos tonells plens de vi lo un de trenta setzens l’altre de quinze, dos tonells buits,
lo un de vint setzens i l’altre de quinze, dos
bots, lo un de fusta grossa, l’altre de prima,
dos carretells, lo un ple de vi cuit, l’altre de vi
blanc, una tina, un follador, quatre portadores, un barral, dos barrals de vidre coberts, dos
embuts, lo un de roba, l’altre de fusta, quatre
cupells de portadora i un tonellet per trescolar, una canada, dues carabasses vinaderes,
dos sallons de treure vi. Un quarter de carnsalada, i dos sagins.”
En aquesta època al castell hi ha tot l’utillatge per a la fabricació del vi i la seva conservació. A la propietat, doncs, s’hi cultivaven vinyes.

Murs del Castell esquerdats i en perill de ruïna abans de les obres de consolidació.
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Pati del Castell amb l'escala per pujar al primer pis.

“En la cuina dues olles de coure, l’una gran i
l’altra petita, dues calderes, dos cassons, dues
paelles, una gran i l’altre petita, dues graelles,
una gran i l’altra petita, tres mesures de ferro,
dues ferrades, tres cobertors de ferro, tres
plats, los dos bons i l’altre trencat, uns cremalls de ferro, quatre càntirs de terra, un morter de coure ab sa mà, un escon, dos talladors
grans, dotze de petits, vint escudelles, dos
càvecs, una aixada, dos escodes, tres destrals i
dues falç de segar.”
La cuina del castell està equipada d’acord amb
l’època i també hi trobem eines rurals barrejades amb les olles. Per menjar no es feien servir plats sinó escudelles, això era una peça
semblant a un bol on es posava la sopa o la
verdura amb miques de cansalada, possiblement plat únic.
“A sobre, en la una cambra un llit ab posts i
6
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Porta, a la planta baixa, que dóna a una de les sales que
mostren arcs gòtics.

bancs, matalassos, un parell de llençols de tres
teles i dues flassades. En l’altra cambra un llit
de posts amb dos llençols de tres teles, un
cobertor, dues flassades i una escala de pujar
al terrat.”
No sabem com era aquest terrat, gran o petit,
però s’hi pujava per una escala de mà, ja que
si fos d’obra no constaria a l’inventari.
“En la cambra nova un llit de posts ab matalàs, dos llençols de tres teles, dos coixins, un
cobertor de borra de llana, dues gonelles
negres i una samarra, tot negre, dues ampolles xiques ab llurs talcs, altra ampolla gran i
altra de xica.”
En aquest cas la samarra és segurament una
gramalla, un vestit medieval que era una túnica que cobria tot el cos fins als peus i que portaven homes i dones.
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Els talcs que trobem en aquestes ampolles són
usats com a producte de tocador.
A partir d’aquí l’inventari descriu d’altres
béns com és el gra o el bestiar de què disposa
el castell.
“Deu quarteres de forment en un graner de
casa del forner i vint d’ordi en l’altre graner
que hi ha dins de casa.
En la casa del forn dues pasteres, la una coberta.
Setanta entre cabres i cabrits, vint-i-cinc ovelles, quinze anyells, dos porcells, quinze gallines i un gall.”
També detalla què hi ha al molí:
“Lo molí ab moles i totes les altres coses que
pertanyen a son moliner, dos tremuges, quatre
cèrcols de ferro sobrers, sis pics, enclusa, martell i maces. Escombres per lo molí.”
Finalment la senyora fa anotar els jornals que
li han de fer a les seves terres:
“Un bon jornal de mena entre lo camp dels

BLANQUINA

DE

GREVALOSA I VILELLA

Olivers, la Feixa del Molí i los ferreginals d’en
Trescoll, altres dos jornals de mena, un als
Vinyals. A Puigfarner cinc jornals de mena.”
Tal com s’entreveu en d’altres documents, al
segle XIV és possible que Puigfarner fos una
propietat directa dels Grevalosa.
Del palau que la senyora té a Manresa en surt
molt poca cosa, tan sols una pica d’oli i
alguns mobles. No hi consta res més.
“En lo palau que és a Manresa, a dins, una
pica de tenir oli gran, buida, uns armaris,
dues taules grans, una taula petita i dos
bancs.”
En l’inventari del castell es parla de cinc cambres, una cuina, un celler i un terrat. Almenys
dues de les cambres són damunt de la cuina i
més amunt hi ha el terrat ja que s’hi accedeix
mitjançant una escala.
Els Grevalosa degueren viure en un casal-castell d’estil gòtic. El pati d’armes, l’escala que
va al primer pis i les dues sales amb arcs
gòtics, que es poden veure a baix, ens ho confirmen.

canada: Recipient de fusta, encerclat de ferro, en forma de tronc de con invertit, amb el damunt
pla i amb dos brocs de diferent amplària. Antiga mesura de vi.
escodes: Eina per treballar la pedra
escudelles: Bol que servia per menjar
ferrada: Galleda
follador: Lloc per xafar el raïm
mossèn: Tractament de senyor, que es donava a gent important però que no eren necessàriament
capellans.
sellons: Càntirs.
samarra: Peça d'abric que fan servir els pastors feta de pell. També vol dir gramalla.
setzè-zena: Mesura de vi.
7
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Sortida de fi de curs a Montmajor
13.06.2009
Seguint la tradició de l’Entitat s’ha fet la sortida matinal “amb esmorzar inclòs” per donar
per finalitzat el Curs. Aquest any, i atesa la
proximitat del Viatge d’Estiu, s’ha fet en dissabte i justament en la festivitat de Sant Antoni.
El lloc escollit ha estat al poble de Montmajor, al Berguedà, i concretament al pati de la
Rectoria, aprofitant la proximitat a l’Església,
l’existència del Museu Etnogràfic de recent
creació i, sobretot, l’amabilitat del seu rector,
Mn. J. M. Armesto.
Com sempre, hem compartit una bona estona
de germanor tot despatxant uns talls de coca
amb acompanyament i uns traguinyols dels
porrons ben farcits amb el moscatell de rigor.
La part cultural de la trobada ha estat ben
il.lustrada pel Sr. Rector, que ens ha explicat
el procés del Museu esmentat , ens ha facilitat
l’ accés a l’Església Parroquial i ens ha deixat
la clau de Sant Esteve de Pujol de Planés, magnífica mostra del romànic llombard inclosa

St. Esteve de Pujol
de Planes.
Foto: Mercè Matas
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Mercè Matas i Cuspinera

Museu a la rectoria de Montmajor. Foto: Mercè Matas

en el seu àmbit parroquial. La major part dels
assistents ha vingut fins a St. Esteve, malgrat
el camí, un xic difícil, i les altes temperatures
del migdia; a canvi hem pogut fruir de la
bellesa d’una arquitectura del segle XI, amb
una capçalera triple i ben ornamentada i, a
més, esplèndidament integrada en el context
paisatgístic que l’envolta.
Agraïm a tots els assistents la seva presència,
al Mn. J. M. Armesto la seva acollida fraternal, i volem formular el nostre desig de continuïtat per a l’Entitat; és tot el que ens resta
comentar respecte a aquesta trobada.
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ACLARIMENTS I CORRECCIONS

n També volem posar en clar la confusió
que, de vegades, poden crear el nom de certes peces de l’arnès, ja que algunes són
molt semblants i altres han canviat de
nom a mesura que passava el temps. Un
cas ben clar, tal com hem pogut constatar,
el trobem en el mot ausberg, anomenat
també gonió al segle XIII i cota de malla o
de malles a partir del segle XIV, a part de
rebre també inicialment, durant el segle X,
el nom de lloriga, terme que molt aviat s’aplicà només a les defenses del cavall.
Ara volem referir-nos a algunes peces
enconxades que es podien dur damunt o
sota l’ausberg. Una d’aquestes peces és el
perpunt, túnica enconxada i repuntejada
que es duia damunt l’ausberg i que, pel fet
de dur-se exteriorment, solia dur ornaments. Ara bé, també existia una altra
peça, idèntica o molt semblant, que es
duia sota l’ausberg, damunt del qual es
col·locava una sobrevesta que es podia blasonar. En aquest cas, tot i que també es
podria identificar amb un perpunt, podia
rebre el nom de gambax i més tard gambesón en catellà, gambaison en francès i cambax en català, bé que aquest nom ha estat
molt poc usat. Sigui com sigui aquesta
peça costa de diferenciar-la del perpunt,
llevat que vulguem identificar-les i distingir-les amb un nom diferent segons la seva
posició en el conjunt de l’arnès –damunt o
sota l’ausberg– i per la seva ornamentació.

Ja hem dit que el mot cambax apareix
molt poc en les fonts escrites i, fins i tot,
no ha prosperat, per tal com no apareix en
el Diccionari de la Llengua Catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans. Ara bé, això
no vol dir que no es pugui recuperar.
Només cal reutilitzar-lo de nou.
Un mot que el pot substituir és jupó,
esmentat per Francesc Eiximenis en el
Dotzè del Cristià (1385-86), que designa
un túnica interior de diverses teles i sovint
enconxada que protegia el cos del cavaller
del frec de les malles i més tard de l’arnès
blanc. Altrament, jupó (o gipó) també pot
designar una peça externa que cobreix el
tronc des dels muscles fins una mica més
avall de la cintura, cenyida i ajustada al
cos, amb mànigues. Per això, en la bibliografia anglesa i francesa, trobem el mot
jupon per designar la túnica externa, disposada a manera de sobrevesta o cota d’armes, quan es curta i no sobrepassa els
genolls.
Per acabar, només fer esment de la paraula jaquès (jaqué) citada també per Francesc
Eiximenis en la descripció detallada que fa
respecte a l’arnès dels cavallers del seu
temps. En aquest cas, es tracta d’una peça
que substitueix el perpunt o la sobrevesta.
n En els peus de foto d’algunes figures no
consta el nom de l’escultor per la senzilla
raó que el fabricant no en fa esment.
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Crèdits fotogràfics de les figures
Andrea Miniaturas
Pàgina: LV
Francesc Junyent
Pàgines: I, IV, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XLII, XLIV, XLVIII, LII, LIV, LXIV
Joan Maria Masferrer
Pàgines: XXIV, XXXII, XXXVII, XL, XLVI, L
Joan Tomasa
Pàgines: LIII, LVI
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`
CRONICA
D’ACTIVITATS

Viatge d’estiu
Del 28.06.09 al 05.07.09

Jaume Moya
Mercè Matas i Cuspinera

Dia 28.06.09
Es fa la sortida de Manresa (Plaça Infants) a
les 7 hores del matí.
Es va per Balaguer i hi ha una parada a esmorzar a les 9.30 h. Seguim cap a Pont de Suert i
pel Túnel de Viella, entrem a la Vall d’Aran on
parem a dinar a Bossost després de fer una
visita a Església de Sta. Maria.
Seguim cap a Frontera francesa i en poca estona fem les Visites a St. Bertrand de Comminges i St. Just de Valcabrère.

Valcabrère. Foto: Mercè Matas

Arribem al nostre cèntric Hotel Continental
de Pau on hi passarem quatre nits.
Dia 29.06.09
La sortida és al matí a les 8.30 h. Les visites es
van fer a MORLAÁS (Església de SainteFoy)… a 6,5 quilòmetres de Pau, de grans
dimensions i interessant portada. A SEVIGNACQ (Saint-Pierre), petit nucli rural amb

St. Pere Sevignacq. Foto: Mercè Matas

St. Bertrand de Comminges. Foto: Mercè Matas

Morlaas. Foto: Mercè Matas
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església de singular
portada escultòrica
però molt erosionada.
Tornem a PAU,
dinant a l’Hotel i a
les 15.30 h fem visita
guiada a LESCAR
(antiga Cathèdrale N.
Dame), amb un
Lescar. Foto: Mercè
mosaic romànic a la
Matas
cara interior de la
capçalera. Passejada a peu per la vila de PAU
(Castell, Boulevard des Pyrenées, Casino, Parc
Beaumont) on acabem el dia.

Dia 01.07.09
Sortida a les 9.30 h. del matí per fer unes visites relacionades amb Hospederies - Hospitals
del Camí de Santiago. A les 10.30 h., visita a
Lacommande (Hospital de peregrins amb
església romànica i cementiri de pelegrins).
Seguim després per Lasseube, fins a la Ciutat
d’Oloron - Ste. Marie, on fem el dinar.
A la tarda, visitem en primer lloc la SainteCroix, magnífica església dels segles XI i XII,
amb una volta o cúpula nervada i grans capitells, i tot seguit la Cathédrale de Ste. Marie,

Dia 30.06.09
Sortida a les 8.00 h. Direcció al Sud, per Lourdes, fins a Gavarnie, on tenim un temps lliure per caminar pel Circ i després fer un agradable dinar.
A la tarda fem una parada a Lourdes, on,
acompanyats per en Domingo, els qui han
volgut han fet una passejada al Recinte de les
Basíliques.

Circ de Gavernie. Foto: Mercè Matas
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Lacommande. Foto: Mercè Matas

Oloron. Foto: Mercè Matas
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D’ACTIVITATS
Viatge d’estiu. Del 28.06.09 al 05.07.09

Sauveterre. Foto: Mercè Matas

amb un singularíssim porxo sota el campanar,
amb un treball escultòric excepcional que ens
deixa a tots molt impresionats. Tornem aviat
a l’Hotel, no sense aturar-nos a un gran
magatzem de xocolata (LINDT).
Dia 02.07.09

St. Jean du Pied du Port.
Foto: Mercè Matas

Marxem ja de França cap a Pamplona.
Sortida de l’hotel a
les 8 del matí. Per A64 i una desviació
per Salies-du-Bearn
fins a Sauveterre-deBéarn on fem la
visita a Saint-André,
del segle XII i un
petit passeig sota la
pluja.

Roncesvalles. Foto: Mercè Matas

casc històric i on ja s’hi respira l’ambient de
festes de San Fermín.
Dia 03.07.09
Sortim des de PAMPLONA, per fer una Ruta
pel Camí de Sant Jaume amb visites a Torres
del Río (Santo Sepulcro), una passejada a peu
per Puente La Reina, travessant el famós
“Puente”, a Sta. Mº de Eunate, especial conjunt de planta central i, a les 12.30 h. al Cerco
de Artajona, acabar el matí amb un recorregut
guiat per aquest nucli medieval, tot emmurallat. El dinar a Tafalla, a l’Hostal-Bar TUBAL,

Per la D-933, i després d’una parada a St. Jean
du Pied du Port, i per la frontera espanyola,
arribem a Roncesvalles (visita a Col.legiata i
dinar)
Continuem la ruta fins a Pamplona, on ens
allotgem a l’Hotel Maisonnave, a l’entrada del

Torres del Río. Foto: Mercè Matas
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a la Plaza principal de la vila.
A la tarda fem una visita a OLITE, fora de
programa, amb una calor molt forta, però que
no ens impedeix veure el Castell, la Col.legiata i la romànica de San Pedro.
El sopar especial i de comiat el fem a l’Hotel,
en un menjador a part. Els comiats són
dobles; del viatge, ja que ens resten només dos
dies per acabar-lo, i dels Moya Matas, com a
responsables dels Viatges de l’Entitat.
Puente de la Reina. Foto: Mercè Matas

El dia 04.07.09
És una jornada especialment preparada pels
Moya Matas, com a una atenció als socis viatgers dels AARB.

Eunate. Foto: Mercè Matas

Cerco de Artajona. Foto: Mercè Matas
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S. Pedro de Olite. Foto: Mercè Matas
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Katalain. Foto: Mercè
Matas

Jaume Moya fent una
explicació. Foto: Mercè
Matas

Iratxeta. Foto: Mercè Matas

Sortida de l’hotel a les 9.00 h. i de ruta per La
Valdorba, comarca molt propera a Pamplona.
Afectuosa rebuda a Casa Lakoak de Garinoáin,
on el bon amic Xabier Intxusta ens guia magistralment al Sto. Cristo de Cataláin. Ens acompanya a Orisoáin, on veiem, acompanyats per
un altre bon amic, en Jesús, la petita però enigmàtica cripta de l’església del poble. Abans del
dinar a Garinoáin, fem una parada a veure el
suposat “hórreo” d’Iracheta, construcció romànica de gran solidesa i molt ben conservada.
El dinar a la Casa Lakoak és dels que recordarem durant molt de temps. A l’esplèndid
celler de la casa, na Juana Mari, esposa d’en
Xabier, ens ha preparat un “dinar de tast” de
les especialitats culinàries, tan bo com ben
presentat, i una sobretaula amb els vins i
licors del lloc... que fa que fins a les cinc de la
tarda no puguem anar a fer la darrera visita a
San Pedro de Etxano. El final de festa no
podia ésser més suggestiu, ja que hem pogut
veure romànic, aprendre astrologia, seguir en
directe com el sol ens il.luminava les figures
dels “canecillos” i, fins i tot, tastar l’acústica
de la nau eclesial, amb les veus dels nostres
socis Mº Jesús i Pere A. Bellorbí.

Celler de Casa Lakoak. Foto: Mercè Matas

San Pedro de Echano. Foto: Mercè Matas
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El dia 05.07.09
Sortida de l’Hotel de Pamplona a les 9.30 h.
amb maletes. La proximitat de la Festa de San
Fermín ens fa canviar el programa i marxar de
Pamplona per fer una visita a Saragossa, al
Palau Castell de l’Aljafería i a la Basílica del
Pilar. El darrer dinar de comiat el fem a l’àrea
de servei d’Alfajarín, ja a l’autopista, i seguim
la tornada fins a MANRESA, on arribem a
bona hora per fer les darreres impressions del
viatge i els petons i abraçades finals.
Zaragoza - Alcazaba. Foto: Mercè Matas

ALTRES

INFORMACIONS

Lluís Grifell publica un llibre de
memòries
Des d’aquest Butlletí aprofitem per comunicar-vos que el nostre consoci Lluís Grifell ha
publicat un llibre de memòries. Té per títol
Memòries i aventures d’un temps i un
país (Catalunya 1930-1950). El pròleg és de
Josep Ruaix i Vinyet i ha estat editat per Abadia editors en el transcurs d’aquest any.
Els qui estiguin interessats a compra-lo el
poden adquirir a la llibreria Rubiralta, situada al carrer del Born, 24, de Manresa.
Carles Riera (“Llengua Nacional”, núm. 67,
2009) ens diu que aquesta obra és la narració
d’una època de guerres i fortes convulsions
socials a Catalunya. D’altra banda, en destaca
l’ús d’un lèxic genuïnament nostre, ric en
expressions i modismes i, alhora, totalment
planer. També valora la tasca del corrector
(Josep Ruaix), que ha deixat el text impecable
14

en tots els aspectes lingüístics, de tal manera
que es pot dir que aquest llibre està escrit en
autèntic català, senzillament amb gust de casa.

Visites
Al conjunt històric del
Brull (Ctra. de Seva a
Palautordera BV-5301),
on hi ha un centre
d'informació, hi farem
visites guiades a l'església de Sant Martí del
Brull, al castell
medieval i a les
muralles ibèriques.
Inscripcions
Cal fer la inscripció a
Viatges Masanés de
Manresa, a partir del
dilluns 14 de setembre
per als socis dels
AARB, i per als no
socis a partir del dimecres 16 de setembre. La
data màxima d'inscripció serà el dissabte dia
26 de setembre.
Per tal de poder realitzar la sortida caldrà
haver-hi un mínim de
25 persones inscrites.
Per a més informació
podeu trucar a: Viatges
Masanés: 938784141
(Domingo Vilaseca), o
bé al 938273302 (Joan
Badia).

5 d’octubre

Sortida matinal
A les 8.30 h del matí
de la plaça Infants de
Manresa en autocar. A
l'arribar farem una breu
parada per esmorzar.

Dilluns

EL MONTSENY

Inauguració -

Sortida matinal -

Diumenge

4 d’octubre

ACTIVITATS
INAUGURACIÓ
DEL NOU LOCAL
DELS AARB
Hora
A les 19.30 h.
Com ja us hem anat
informant, els AARB,
durant aquest estiu
hem canviat de local,
hem deixat el local de
la Seu el qual ben
aviat estarà en obres, i
ens hem trasllat al
C/Sabateria, 3 i 5, al
primer pis de l’edifici
dels Carlins. Per
aquest motiu farem un
acte d’inauguració el
proper dilluns 5
d’octubre a les 19.30 h.
i en el qual ens agradaria molt de comptar
amb la vostra
presència, i hi està
tothom convidat.
L’acte comptarà també
amb la presència del
regidor de Cultura de
l’Ajuntament de
Manresa, el Sr. Ignasi
Perramon.

LOTERIA
DE
NADAL
Núm.
77795

Tota la informació a
http://webs.manresa.net/aarb/

La Junta, conjuntament amb tots els socis de la nostra
entitat, volem expressar el nostre condol als familiars de
la Sra. Glòria Pons i Senillosa, recentment traspassada.
El seu bon fer es mantindrà en el nostre record.
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OBERT
A
TOTHOM
Els interessats en
col.laborar amb
la junta d'Amics
de l’Art Romànic
del Bages us podeu
posar en contacte
amb qualsevol
de les persones
de l’actual junta.
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Muralla del Carme, 10-12 - 08240 Manresa
Tel. 93 872 26 44 - Fax 93 872 15 49
www.e-marquez.com

Tota la informació a
http://webs.manresa.net/aarb/

