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EDITORIAL

Amb l'arribada de l'estiu, creiem que és un bon
moment per aturar-nos i fer balanç amb més tran-
quil.litat de totes aquelles activitats que hem anat
desenvolupant al llarg del curs. Un dels assump-
tes que ara ens interessa avaluar, quan just fa poc
l'hem acabat, és el II Cicle de "Música i Romà-
nic". 

Considerem en general que l'experiència d'en-
guany també ha estat bona, i fins i tot millor que
la de l'any anterior. Hem gaudit de bona música
d'estils ben diferenciats, hem visitat i hem cone-
guts esglésies romàniques rurals, també castells
medievals... i, el què ens sembla més important,
d'alguna manera, ara creiem que aquest any hem
consolidat el cicle "Música i Romànic". En com-
paració a l'any passat que era una novetat, que
teníem molts interrogants de com podria funcio-
nar, ara tenim la sensació que hi ha un sector de
públic molt interessat en aquest tema. Tot i que
quantitativament inferior al de l'any passat,
tenim un públic força fidel que ens agraeix l'es-
forç que representa el muntatge del cicle, que gau-
deix de la música, de la seva espiritualitat, de la
seva harmonia, i que gaudeix també amb sensibi-
litat dels indrets romànics de la nostra comarca,
alguns més coneguts que altres, però tots ells prou
interessants, i el fet que es realitzin els concerts en
el seu interior n'és a la vegada un valor afegit.
També les explicacions historicoartístiques que es
fan de les esglésies són ben valorades pels assis-
tents.

Segur que hi ha aspectes que es poden millorar,
segur que hi ha hagut petites errades, però en
general estem satisfets de com ha funcionat el II
Cicle en el seu conjunt... Molts dels assistents ens
demanen la continuïtat de "Música i Romànic", i
aquest fet ens anima a continuar endavant tot i la
crisi econòmica que patim i que de vegades ens fa
trontollar; també ens arriben poques ajudes, però
damunt de tot, preval la nostra voluntat i la
voluntat dels assistents socis i no socis que estem
convençuts del tot que el que fem val molt la
pena de fer-ho i de poder-ne gaudir.

el butlletí
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SANT ANDREU DE 
CASTELLNOU DE BAGES

Molt breument cal dir que cap al segle X ja hi
ha notícies escrites de lÊexistència dÊuna basí-
lica al „lloc dit Buco, en el comtat de Manre-
sa‰ (981). Per tant es tractava, segu-
rament, de la primera església que
va existir on sÊaixeca lÊactual que
avui veiem.

Està documentada sota lÊadvocació
de Sant Andreu lÊany 1032 amb la
intervenció dÊun conegut personat-
ge, lÊAbat Oliba,
bisbe de Vic (Osona),
que rep en concepte
dÊoblació del senyor
de Balsareny uns
terrenys al terme per
a la construcció de la
nova església, que
avui podem encara
veure.

Algú pot preguntar-se per què comencem a
mirar lÊesglésia per la façana „de darrere‰,
altrament anomenada „capçalera‰. La raó és
senzilla: des dÊaquí veiem el conjunt de la part
més antiga i la més moderna. Podem explicar-
ho ràpidament. LÊabsis (el principal) és pràcti-
cament de lÊèpoca de la seva consagració (cap
al 1040), lÊabsidiola de la banda Nord, també,

malgrat que ha sofert alguna restauració i, en
canvi, la de la banda Sud és „nova‰... perquè
es va reconstruir als anys 70 del proppassat
segle.

També veiem les teulades, tant de les tres naus
com dels absis. La teulada de la nau
central, la més alta, està al seu lloc
original i les de les naus laterals...
també, però hi van ésser reposades
al lloc dÊorigen també en les matei-
xes dates que es va refer la nova
absidiola Sud, perquè cap al segle
XVI i XVII lÊesglésia va ésser reforma-

da i ambdues teula-
des laterals es van
alçar fins al nivell
dels ràfecs de la teu-
lada central, als efec-
tes dÊaprofitar lÊespai
resultant entre els
dos nivells per a

diversos usos.

Ja que ho esmentem, també aprofitaré per dir
que les reformes „post Concili de Trento‰ van
també modificar la façana de ponent, amb la
nova porta per on entrem actualment; i la
finestra situada damunt transformant una
„bífora‰ (dos forats amb pilaret central) en un
„òcul‰. Hi van afegir un cor, accessible per
una escala que arrenca a la dreta de lÊactual

II CICLE

„MÐSICA I ROM¤NIC‰
Maig - Juny 2011
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No oblideu, si la vostra curiositat és desperta,
de donar un cop dÊull a lÊarc dÊentrada a lÊab-
sidiola Sud (la „nova‰) i apreciar-hi lÊexistèn-
cia dÊunes restes pictòriques molt perjudica-
des per tantes reformes, però que són del segle
XIII i que algun dia, si a Déu plau, caldrà res-
taurar.

El campanar actual també nÊha sofert unes
quantes, de reformes. En la mateixa època „de
Trento‰, va néixer o, si voleu, es va transfor-
mar, a partir dÊun senzill campanar de cadire-
ta en un campanar de torre que descarrega en
part damunt la façana de ponent i un altre
damunt la volta de la nau central.

No es pot deixar dÊesmentar lÊactuació del
conjunt de la Casa rectoral, el nou cementiri,
el Museu, la nova Plaça, etc., fetes pel Servei
de Patrimoni Arquitectònic Local de la Dipu-
tació de Barcelona (SPAL) especialment des
dels anys 70 del proppassat segle.

Jaume Moya i Plana

CASTELL DE BALSARENY

El castell de Balsareny és ubicat dalt dÊun turó
de 420 metres, sobre el poble de Balsareny. És
una fortificació datada el 951 i és un bon
exemple de fortalesa dÊestil gòtic civil català.
LÊedifici actual, força ben conservat, es va con-
struir durant la segona meitat del segle XIV, en
temps del rei Pere III el Cerimoniós, i es va
restaurar durant els darrers anys del segle XIX. 

Des del castell es poden veure les torres de
Castellnou i Castelladral, i la vista sobre el riu
Llobregat, el poble de Balsareny, Montserrat i
els Pirineus és excel.lent. 

El castell, al llarg de la seva història, ha estat
propietat de diverses famílies fins a lÊactuali-
tat.

entrada, i van massissar la porta dÊentrada ori-
ginal, que encara podreu veure a la façana de
migdia (Sud).

Aprofitarem també per esmentar el caràcter
„llombard‰ de Sant Andreu. Apreciem lÊexis-
tència de les arcuacions cegues, les lesenes, els
paraments de petit carreu („carreuó‰), la plan-
ta basilical (tres naus sense transsepte), les
finestres de doble esqueixada i altres. 

Quan entrem a dins de lÊesglésia podem veure
el mateix que des de fora... però al revés.
També podrem apreciar la coberta interior de
les tres naus amb voltes de canó reforçades
amb arcs torals o „faixons‰ i separades unes
de les altres amb arcs „formers‰, la missió dels
quals és descarregar la major part de les seves
empentes en quatre grans pilastres „crucifor-
mes‰ (en forma de creu).

4
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En els segles X i XI, una família que duia el cog-
nom de Balsareny es va instal.lar i va ajudar a la
reconquesta de la terra que era en mans dels sar-
raïns. Des de finals del segle XI fins al XIII era
regit pels senyors de Manresa, després va passar
a Guifré Guitart i el 1102 al seu fill Bernat
Ramon i Pere Bernat de Manresa. El primer per-
sonatge que apareix amb aquest nom és un vic-
ari comtal, Guifred de Balsareny. El seu fill
Guillem va substituir el cèlebre abat Oliba com
a bisbe de Vic, i la seva néta Guisla es va casar
amb el comte de Barcelona Berenguer Ramon I.

LÊany 1339, el rei Pere III el Cerimoniós con-
cedeix a la ciutat de Manresa la construcció
dÊuna sèquia que començava sota el Castell de
Balsareny. El conflicte estava servit, i tots ja
en sabem la història.

El següent senyor va ser Ramon de Peguera,
que el va comprar a Mateu de Balsareny lÊany
1281. La família Peguera va continuar al
Castell fins al 1497. Al segle XVI els propietaris
són els Oliver, fins als inicis del segle XVII,
quan el bandolerisme sÊapropia de la zona. El
Castell va ser un refugi clau per als bandolers.

Dels Oliver als Corbera, però per poc temps
ja que va passar als De Martín a finals del
segle XIX. Amb el casament dels descendents
va passar als marquesos dÊAlòs i De Martín,
actuals propietaris, que hi van mantenir la
seva residència fins a lÊany 1976. 

És un dels pocs castells regulars i homogenis
de la Catalunya central. Té forma pentagonal,
quasi rectangular. A la planta baixa hi ha un
ampli tinell que conserva tot lÊambient de

II CICLE „MÐSICA I ROM¤NIC‰
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II CICLE „MÐSICA I ROM¤NIC‰

lÊèpoca gòtica. Una escala de pedra dÊun sol
tram puja al primer pis, on hi ha una galeria
dÊarcs de punt rodó i les cambres. Al cim hi
ha els merlets, amb espitlleres, característics
dels últims segles medievals. LÊedifici va ser
declarat Bé Cultural dÊInterès Nacional lÊany
1949. 

En el mateix turó hi ha lÊesglésia romànica de
Santa Maria del castell de Balsareny, fins al
segle XVII de Sant Iscle i Santa Victòria. LÊedi-
fici, dÊuna única nau rematada a llevant per
un absis semicircular sense decoració, va ser
construït al voltant del segle XIII i va ser
ampliat al segle XVI i XVII amb la construcció
dÊuna sagristia i una capella dedicada a la
Verge. La porta actual dÊaccés es troba a
ponent, sota el mur que suporta un campanar
dÊespadanya. La porta original, al sud, resta
tapiada i està composta dÊun arc de mig punt
molt auster amb una arquivolta exterior a
mena de guardapols. 

Al peu del castell, al riu Llobregat, hi ha la
resclosa on neix la sèquia que proveeix dÊaigua
la ciutat de Manresa. El diumenge de la Festa
dels Traginers les curses de cavalls es fan al
camí dÊaccés i acaben a tocar del mateix
castell.

Extret dels comentaris fets per en 
Josep Guardiola i Tobella, guia del castell 

LA CANONICA, 
COL.LEGIATA DE SANT VICENÇ

Per conèixer els orígens dÊaquest temple, hem
de recular en el temps fins a lÊany 980, quan
la documentació testimonia per primera vega-
da lÊexistència al castell de Cardona dÊuna
església sota lÊadvocació de Sant Vicenç Màr-
tir que faria les funcions de capella castellera,

alhora que dÊesglésia parroquial, servida per
una comunitat irregular de clergues. LÊactual
construcció va ser consagrada el 23 dÊoctubre
del 1040 pel senyor de Cardona i bisbe dÊUr-
gell Eribau, quan la seva construcció estaria
molt avançada.

De llavors ençà, aquesta església va acollir una
comunitat de canonges regulars primer sota la
regla dÊAquisgrà i a partir del 1090 sota la
regla de Sant Agustí. La vida comunitària es
va mantenir amb més o menys esplendor,
amb un nombre variable de dotze canonges
regits pel seu superior, lÊabat, fins a lÊany
1592, quan, a semblança de les altres canòni-
ques catalanes, va ser reformada en col.legiata
secular. Els canonges van continuar ocupant

`
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les dependències del recinte conventual fins
que la progressiva conversió del vell castell
medieval en una caserna va comportar el seu
desallotjament. El cop de gràcia definitiu es
va produir lÊany 1794, quan els militars van
forçar als canonges a abandonar la seva esglé-
sia, lÊinterior de la qual es va dividir en tres
plantes per ser utilitzades com a magatzem de
queviures i dormitoris dels soldats.

Després dÊun llarg temps dÊabandó, va ser
declarada monument nacional lÊany 1931. El
seu aspecte actual es deu a la restauració ini-
ciada el 1949 per la Direcció General de Belles
Arts sota la direcció de lÊarquitecte Alexandre
Ferrant i Vàzquez. De llavors ençà i fins al
1970, la intervenció es va centrar en recuperar
les estructures originals dÊaquest edifici, força
modificades pels militars.

LÊedifici actual es correspon a una gran basíli-
ca dividida en tres naus rematades a llevant
per un creuer, coronat per una cúpula, al qual
sÊobren tres absis semicirculars, el central pre-
cedit per un ampli presbiteri. La seva cons-
trucció es duria a terme en un termini breu de
temps, donada la unitat de conjunt que sÊob-
serva entre els diferents elements que integren
lÊobra. Per la seva magnificència de formes i
línies ha estat definida com el model del pri-
mer romànic català. 

La cripta situada sota lÊaltar major era destina-
da a funcions litúrgiques de caràcter privat
relacionades amb el culte martirial. Va ser bas-
tida al mateix temps que lÊobra major del tem-
ple i la seva estructura ens remet a criptes coe-
tànies de la propera església de Sant Esteve
dÊOlius (Solsonès), de la catedral de Vic
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(Osona) i de Sant Pere dÊ¤ger (la Noguera). La
cripta era el lloc reservat per les relíquies. Cal
recordar que la comunitat de canonges va
aplegar una notable col.lecció de relíquies,
molt valorades en aquella època, gràcies a les
donacions realitzades pels membres de la
família vescomtal i comtal de Cardona.

LÊaccés original a la cripta es feia a través de
les obertures disposades simètricament a cada
costat dels absis laterals. LÊentrada frontal des
del creuer es correspon a una alteració moder-
na que sÊha de vincular al fet que, des del
1601, la cripta acollís el capítol de canonges
en substitució del cor. La seva fisonomia
actual es deu a la intervenció duta a terme per
lÊarquitecte Ferrant amb lÊobjectiu de recupe-
rar lÊarquitectura nua dÊaquest espai, sense que
sÊhagi preservat cap testimoni de la seva deco-
ració pictòrica dÊèpoca medieval.

LÊesglésia està precedida per un pòrtic situat a
la façana de ponent de lÊedifici, integrant-se
en el mateix amb cinc arcades que es recolzen
damunt quatre pilars i una escalinata central
que salva el desnivell existent entre el claustre
i aquest atri. Es tracta dÊun espai de transició
entre el recinte claustral i lÊinterior del temple
que en els seus orígens, endemés de la funció
pròpia de vestíbul, també servia dÊàmbit per
desenvolupar determinats ritus relacionats

amb la litúrgia processional i les penitències
públiques. També la comunitat hi resava „In
Galilea‰, raó de per què aquests pòrtics també
es van dir com la galilea.

El conjunt pictòric que decorava aquestes vol-
tes va fer que la galilea rebés el sobrenom dels
Porxos Pintats, però els diversos usos donats a
aquest espai, al llarg dels segles, primer com a
ossera dels membres del capítol de canonges i
després pels militars com a magatzem i altres
usos, es va traduir en lÊoblit i la degradació de
la seva decoració pictòrica fins que no va ser
recuperada en temps moderns. LÊany 1958,
arran de les obres de restauració, es van loca-
litzar els fragments dÊaquestes pintures a
només tres dels cinc trams de volta que
cobreixen el pòrtic. La troballa realitzada
entre els anys 1959-1960 va ser molt celebrada
i un cop retirades dels porxos van ser restau-
rades i exposades en diverses exposicions
internacionals sobre lÊart romànic. En lÊactua-
litat, aquestes pintures es conserven en dipòsit
al Museu Nacional dÊArt de Catalunya.

Els cards del Cardona 

Esculpit arreu de les parets de lÊesglésia i del
castell, trobem lÊescut dels Cardona, com ele-
ment representatiu de la nissaga dels comtes
de Cardona.

La necessitat de millorar els elements defen-
sius dels seus arnesos va fer que els cavallers
cobrissin gradualment el seu cos al llarg dels
segles XI i XII fins al punt de dificultar el seu
reconeixement en el camp de batalla. Per això
mateix va caldre establer un codi de signes
que permetés la identificació dels llinatges.
Aquest fet va significar el naixement de lÊhe-
ràldica. Els vescomtes de Cardona van adop-
tar per distintiu un card i tres flors dÊor en
camp de gules, emblema que en el futur dis-

8
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tingirien els seus blasons. Es tracta dÊun escut
dels anomenats parlants, ja que ens remet al
topònim al qual sÊhavia vinculat, ja que la
seva etimologia deriva de lÊarrel prellatina
card (puig o muntanya fortificada). Les pri-
meres representacions conegudes dels cards
són del segle XIII, al temps que el poeta Cerve-
rí de Girona parlava del „senyor dels cards‰
referint-se als Cardona.

Resum de les notes  de l'Andreu Galera

Abans del castell, el 1025 surt citada una vila
de Cornet que, segurament, deuria ser una
masia gran a lÊestil de les explotacions agríco-
les dÊorigen romà que tants noms han donat
a la toponímia catalana dels nostres munici-
pis.

El 1032 ja es documenta una església dedica-
da a Santa Maria, que un any després, el 1033,
es cita com a parròquia del lloc. No sabem
com era aquesta primera esglesiola, ja que la
que ens ha pervingut és un edifici romànic
tardà del segle XII, força modificada en el
decurs dels segles posteriors. En origen era
dÊuna sola nau rectangular i absis en semicer-
cle, feta de carreus de pedra ben treballats.

Malgrat ser un edifici romànic rural de casa
nostra, aquesta església aporta un contingut
dÊescultura romànica del segle XII al migrat
patrimoni artístic que tenim dÊaquesta activi-
tat a la comarca. A lÊabsis hi ha una cornisa
adornada amb botons de pedra arrodonits i
un fris amb decoració geomètrica de creus
aspades dins de rectangles. La finestra, de
doble esqueixada, per fora està decorada amb
un arc de mig punt i una arquivolta amb
entrellaços de vímet sobre dues columnes
coronades per capitells amb una àliga a cada
banda que presenta les ales desplegades. Per
dins, els capitells són diferents; en un hi ha
unes fulles acanalades combinades amb testes

II CICLE „MÐSICA I ROM¤NIC‰

SANTA MARIA DE CORNET

Aquesta església parroquial pertany actual-
ment al municipi de Sallent, dins la comarca
de Bages. Es localitza per un camí carreter que
surt a mà esquerra de la fita quilomètrica 35
de la carretera de Balsareny a Avinyó.

El lloc de Cornet apareix citat dues vegades a
finals del segle X, primer el 987 i després el
996, tenint llavors el seu domini el senyor del
castell de Balsareny. El 1063, Cornet ja surt
citat com a castell independent en la infeuda-
ció que el bisbe de Vic, Guillem de Balsareny,
com a senyor del castell de Balsareny, fa a Ber-
nat i Miró, fills de Riculf, antecessors de la
família dels Pinós, a qui els confia el castell.
Estava erigit en un petit turó sobre la riera del
mateix nom, on encara avui sÊhi veuen restes
de la muralla i que, amb lÊajut dÊuna excava-
ció, permetrien exhumar la totalitat del seu
perímetre i construcció.
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de llop i a lÊaltre, un home vestit amb túnica
que departeix les branques dÊun arbust palmi-
forme.

Al portal, també decorat, li ha desaparegut el
timpà, però encara conserva una cornisa a
sobre i un arc de mig punt amb tres arquivol-
tes llises en degradació cap a lÊinterior que
inviten el fidel a penetrar al recinte sagrat. La
darrera arquivolta té florons en triples cercles.
Els dos únics capitells són molt grans, un
dÊells a mà esquerra, amb quatre animals sem-
blants a cavalls, aixecats sobre les seves extre-
mitats posteriors, dos dÊells, els de la cantona-
da, amb un sol cap comú, cos molsut, potes
petites i molt desproporcionades, figures fetes
molt barroerament a excepció dels caps. Pos-
siblement, potencien la força del cavall com a
animal molt útil per a la gent del camp. En el
capitell de la mà dreta hi ha quatre animals
enfrontats, dos monstres cara a cara amb ales,
que tenen arreplegats els cabells com una
còfia, cara arrodonida i potes semblats a les
dels lleons. Segurament és lÊescena típica de
les representacions romàniques de lÊenfronta-
ment del bé i del mal.

Al llarg del segle XVII, principalment, sÊhi van
fer diverses ampliacions i obres de modifica-
ció, en especial, refent la volta que deuria estar
força malmesa, construint el campanar de
torre quadrada, i obrint un finestral circular i
les capelles laterals per encabir-hi els altars de
les confraries emergents.

Per la guerra civil de 1936-1939 van ser des-
truïts lÊaltar major i els retaules del Roser i de
sant Joan i sant Isidre. En anys posteriors va
ser restaurada acuradament pel Servei de Con-
servació de Monuments de la Diputació de
Barcelona.

Francesc Villegas
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ELS MINISTRILS 
Dissabte 7 de maig

El primer dels concerts del cicle Música i
Romànic dÊenguany va començar amb con-
cert de música antiga a Castellnou de Bages,
on sÊhi van aplegar 125 persones. El preciós
temple de Sant Andreu de Castellnou, amb
una acústica i un entorn meravellosos que va
sorprendre més dÊun dels assistents, va acollir
la interpretació del grup Els Ministrils, que
ens van oferir una mostra de com era la músi-
ca dÊuna jornada de celebració i festa a lÊEuro-
pa de fa quatre segles enrere. "Música de joia
en una vila del 1600" va ser un esplèndid con-
cert amb diferents instruments de vent de lÊè-
poca acompanyats per la percussió, amb el
protagonisme dÊunes flautes de bec que són
fidels reproduccions de les flautes de lÊèpoca.
També vam poder sentir altres instruments
històrics com el traverso renaixentista, el cor-
netto o el baixó, instruments que van sonar
molt equilibrats en el conjunt i amb un so
reforçat per la meravellosa acústica de lÊesglé-
sia de Sant Andreu.

EFRÉN LŁPEZ I M¸RIAM ENCINAS
Diumenge 22 de maig

En el segon concert, que es va fer a lÊinterior
de lÊemblemàtic castell de Balsareny, vam
gaudir dÊuna excel.lent vetllada musical amb
dos musics virtuosos reconeguts que han
tocat per mig món. En aquesta ocasió aquesta
parella de músics ens van oferir un programa
instrumental amb un repertori de músiques
del món mitjançant la utilització dÊinstru-
ments històrics europeus i dÊaltres tradicio-
nals provinents de Turquia, Grècia o lÊAfga-
nistan amb una interpretació magistral i amb
un cert component didàctic. Músiques i ins-
truments dÊarreu, amb sons suggerents i de
gran bellesa, que ens van fer viure moments
màgics. 

CAMERATA HARMONICA
Dissabte 4 de juny

A Sant Vicenç de Cardona vam fruir amb
un concert de cant coral, amb un cor manre-
sà integrat per una vintena de veus, acompan-
yats pel pianista i organista Jordi Franch i
dirigits per Joan Maria Bozzo. Ens van oferir,
en tres parts, un interessant repertori especial-
ment seleccionat per a lÊocasió, amb peces
corals de diferents èpoques i autors, com
Javier Busto, Brahms o Haydn entre dÊaltres,

II CICLE „MÐSICA I ROM¤NIC‰

`

RESUM MUSICAL
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fent un èmfasi especial en la música espiritual
o religiosa. Va ser un concert esplèndid, amb
actuacions solistes destacables i realçat per la
impressionant acústica de la col.legiata.

RESH¤
Dissabte 18 de juny

El darrer concert per a molts va ser un desco-
briment. La sonoritat dÊinstruments com el
hang, lÊarpa o el clarinet baix són sorprenents
per aquells que no els han sentit mai. El duet
Reshà, en aquesta ocasió, va comptar amb la
col.laboració dÊuna clarinetista i cantant que
va aportar molt al conjunt. El trio ens va ofe-
rir cançons força animades entre les quals cre-
aven ambients sonors utilitzant tota mena
dÊinstruments curiosos o poc comuns com

per exemple tocar la guitarra fregant-la amb
un arc. Aquest concert de noves sonoritats va
recollir força aplaudiments del públic i molts
es van interessar pels instruments. 

RESUMINT

En conjunt, musicalment el cicle ha seguit la
línia de lÊedició anterior fent propostes dife-
rents i variades amb un nexe en comú: lÊespi-
ritualitat. Aquesta varietat de propostes ens ha
permès oferir en aquest segon cicle un concert
de música antiga, un de músiques del món,
un cor de cambra i finalment un de noves
sonoritats. Hem fet una selecció de concerts
interessant i de bona qualitat amb un pressu-
post força limitat. Cal remarcar que tots els
músics van estar especialment motivats pel fet
de tocar en indrets tan esplèndids com els que
els vam proposar. 

En aquest segon cicle hem consolidat una
oferta cultural de qualitat a la comarca, que
pretén dónar a conèixer la meravellosa arqui-
tectura romànica del Bages, oferint concerts
de músiques que van més enllà del pur entre-
teniment, músiques de després del silenci. A
més de la bellesa de la música i lÊarquitectura,
un altre factor vital que ens aporta aquest
cicle és gaudir de la Natura que envolta
aquests espais.

12
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Andreu Galera i Pedrosa és un cardoní de
43 anys que ha dedicat tota la seva vida a
la història. Des de ben petit ja li apassio-
nava tot allò referent al Castell de Cardo-
na i a les biografies dels personatges his-
tòrics. Després, el 1986 va començar la
carrera universitària dÊHistòria a la Uni-
versitat de Barcelona (Âla CentralÊ). És
doctor en Història per la Universitat de
Barcelona des de 2002, dÊon ha estat pro-
fessor associat en el Departament dÊHis-
tòria Medieval, Paleografia i Diplomàtica.
La seva línia de recerca sÊadreça a la vila
de Cardona en època medieval. És autor
dÊuna cinquantena dÊarticles, a més de
diverses obres col.lectives i monogràfi-
ques. Des de lÊany 2004 dirigeix lÊArxiu
Històric Municipal de Cardona.

Com va néixer la seva afecció a la histò-
ria?

El meu interès per la història és vocacional.
Des de petit, quan em llevava els matins, la
primera visió que tenia era el Castell de Car-
dona. I jo em demanava qui vivia allà, qui

lÊhavia construït, el perquè... També, ja des de
ben petit, quan tenia entre 5 i 10 anys ja devo-
rava qualsevol llibre dÊhistòries però princi-
palment les biografies. Amb aquesta edat jo ja
sabia recitar la biografia de César o Napoleó.
La meva afecció per la història era totalment
vocacional.

Com un Doctor en Historia acaba sent
arxiver municipal del seu poble, Cardona?

Doncs la veritat és que mai se mÊhavia passat
pel cap aquesta possibilitat. Però, un cop vaig
acabar la carrera, vaig començar la tesi docto-
ral que va durar set anys, de 1995 a 2002.
Entre el 2002 i el 2004 vaig ser professor asso-
ciat a la Universitat de Barcelona. Per cir-
cumstàncies de la vida, el 1999 va haver-hi un
canvi dÊalcaldia a Cardona i va entrar en Josep
Ma. Sala i Esteban que va fer una aposta, com
a alcalde, per la dinamització del patrimoni i
per la revalorització de la memòria al voltant
de la història com un dels eixos dinàmics i
econòmics de la vila. I en aquest context volia
aprofundir en el coneixement medieval de
Cardona i va anar a buscar un especialista a la
UB per fer-ho. Així va ser com vaig acabar
dirigint lÊArxiu Municipal de Cardona, a par-
tir de lÊany 2004. 

Quina importància creu que té actual-
ment la cultura a la comarca del Bages?

La paraula cultura és molt gruixuda. La cultu-
ra pot ser dansa, música, teatre... però també
sÊhi inclou el patrimoni, el patrimoni històric
i cultural. La meva resposta serà a partir dÊa-
questa perspectiva que és la que conec. En

LÊENTREVISTA

Andreu Galera i Pedrosa Per Maria Costa

Parlem amb ...
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LÊENTREVISTA

aquests anys sÊha avançat molt en la preserva-
ció del patrimoni, des de la Diputació de Bar-
celona i des de la Generalitat, però també des
de la inversió privada. LÊexemple més clar dÊa-
questa última és Món Sant Benet. La ciutat de
Manresa és una realitat que desconec però la
sensació que tens és que sÊhan fet grans aven-
ços a nivell macro però el gran debat és la ges-
tió dÊaquest patrimoni i quina rendibilitat
social seÊn treu. A Cardona el debat es plante-
ja de la següent manera: identificar, preservar,
rehabilitar i divulgar per si mateix sí, perquè
forma part de la nostra identitat; però si, a
més, aconsegueixes que doni una rendibilitat
econòmica, que generi economia, molt
millor. LÊexemple seria el Castell de Cardona,
perquè sÊha rehabilitat però, a més, se li ha
donat una rendibilitat econòmica convertint-
lo en un equipament hoteler. Aquest és el
camí, cal rehabilitar, recuperar i identificar
aquest patrimoni però per donar-li un ús que
generi economia perquè, si no, difícilment
podràs convèncer els propietaris i la societat
civil que aquest és el camí que val la pena
seguir.

Durant la seva trajectòria professional, les

seves principals línies dÊinvestigació sÊhan
centrat aquí a Cardona. Quina altra part
de la història li sembla interessant i li
hauria agradat estudiar si hagués tingut
lÊoportunitat?

Roma, sense dubte: lÊImperi Romà. Tot el que
sigui Roma i el seu imperi mÊapassiona. Tot el
que van ser capaços de fer a nivell dÊenginye-
ria, a nivell dÊurbanisme i cultura és fascinant,
només cal contemplar-ho.

Quins coneixements històrics i arquitectò-
nics del Bages creu que són imprescindi-
bles per a una persona de peu que viu aquí?

Penso que una persona que viu al Bages és
important que conegui les següents cultures
que per èpoques serien:

- La cultura ibèrica identificada pels diversos
oppidums de la comarca.

- El romànic identificat amb Mon Sant Benet,
Sant Vicenç de Cardona i la munió dÊesglésies
parroquials i capelles romàniques.

- La cultura gòtica identificada amb la Seu de
Manresa.

- El barroc amb els Jesuïtes i la Cova.

- La Devoció Mariana amb Montserrat, tot i
que Montserrat és el resultat dÊuna gran barre-
ja dÊordes.

Quina és la part de la història de Cardo-
na de la qual hi ha menys informació i
que menys coneix la gent?

Com a professional diria que la historia de
Cardona, tal com la coneixem avui en dia,
està fonamentada en la historia escrita i docu-
mentada, que abasta des del segle X fins a lÊac-
tualitat. Tanmateix lÊacció antròpica, la pre-
sència de lÊhome, a Cardona es documenta
des del 4500 a.C, des del Neolític Mitjà. Per

Andreu Galera al davant dels 2 quilòmetres de 
prestatgeria i documentació.

AAR 164 versio 8ok:142 sense fotos.qxd  09/08/2011  17:11  Página 14



15

tant, sabem que lÊhome ha estat present a Car-
dona durant un total de 6.500 anys, dels quals
només en coneixem tan sols 1.000. Hi ha un
llibre no escrit, que cal obrir i saber interpre-
tar, i aquest és la Vall Salina, al voltant de la
qual sÊestructura tota lÊacció antròpica del
poble. Així, cal interpretar les restes del mate-
rial arqueològic que sÊamaguen en el jaciment.
Aquestes restes ens donaran les claus per inter-
pretar aquests 5.500 anys que no coneixem:
neolític, edat dels metalls, Roma...

Creu que lÊadministració tracta com és
degut el patrimoni arquitectònic, històric
i cultural de la ciutat de Cardona? 

Si parlem de lÊadministració local diria que
difícilment hi ha una altra vila a Catalunya de
5.000 habitants que hagi de gestionar el patri-
moni que ha de gestionar Cardona i que no
sigui capital de comarca. El patrimoni desbor-
da Cardona i fem tot el que podem i més.
Alguns exemples són la recuperació de lÊedifi-
ci de Graells i la recuperació del Portal de
Sant Miquel i tot el seguit dÊintervencions
arqueològiques que sÊhan fet en el marc del

LÊENTREVISTA

Pla Especial del Centre Històric de la Vila.
Segurament que de cara el ciutadà encara es
podria fer més, però la veritat és que estem
desbordats i no som capital de comarca. Lla-
vors hem de ser prou intel.ligents per cercar la
col.laboració i les inversions externes de les
altres administracions catalana, espanyola i,
fins i tot, europea. 

Quina és la seva opinió vers una entitat
com la nostra? Creu que té futur? 

Tinc una opinió positiva i favorable perquè
connecta la societat civil ·aquella gent que té
un interès pel patrimoni· amb les institu-
cions. És una manera de vehicular sentiments
i alhora dÊexigir responsabilitats si es dóna el
cas. Per un costat hi ha els especialistes, els tèc-
nics, la gent del món de lÊadministració,
museus, universitat... i per lÊaltre costat hi ha
la societat civil, la gent que té interès. Els
Amics de lÊArt Romànic del Bages vehicula i
uneix aquest interès, actua com una xarxa. Pel
que fa al seu futur, crec que dependrà de si
existeix relleu generacional de les persones
que nÊestan al capdavant actualment.
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Les dates escollides per a aquesta sortida han
estat els dies 13, 14 i 15 de maig del 2011.

Per això el primer dia es fa la sortida des de
Manresa (plaça Infants) a les 7 del matí, amb
la ja tradicional puntualitat.

En el recorregut des de MANRESA fins a la
VALL DÊARAN es fa primer una aturada a
prop de Balaguer per esmorzar, tot seguit es
segueix el camí fins a lÊentrada cap a la Vall de

Sortida a la Val d’Aran
Del 13 a 15.05.11

Jaume Moya
Fotografies: Mercè Matas

Santa Maria de Mijaran

Boí, passat Pont de Suert, on la programada
visita a DURRO sÊha hagut de suspendre per
lÊestat de la carretera dÊaccés a aquest poble. 

Malgrat aquest inconvenient, es pot substituir
per dues visites, una a lÊesglésia de Sant Feliu
de Barruera i una altra a la dÊErill-la-Vall, on
podem contemplar el Descendiment de la
Creu i també veure un audiovisual del nou
Centre dÊinterpretació del Romànic, situat al
costat mateix.

CRONICA DÊACTIVITATS`
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Sortida a la Val d’Aran. Del 13 al 15.05.11

Continuem el camí per arribar a dinar a lÊHo-
tel LA TUCA **** ubicat a BETREN, al cos-
tat mateix del centre de Vielha. Descans gene-
ral i continuem el nostre passeig. Un nou
imprevist: les obres del Museu Etnogràfic,
amb suspensió de visites, ens obliguen a
improvisar una pujada amb autocar al poblet
de Vilamós on podem fruir dÊuna visió del
massís de les Maladetes amb la seva glacera i
el cim de lÊAneto ben nevat. 

Després de sopar i dormir a lÊHotel, iniciem
el nostre segon dia amb un recorregut per la

Val dÊAran, fent una completa visita amb un
guia de la Vall, lÊamic Ricard Novell, a les
esglésies romàniques del Naut Aran, tals com
Salardú, Unha, Artíes, fent un petit intermedi
al Refugi–Museu Casa Rósta, amb tastet de
„vin cau‰.

Fem el dinar tots junts, amb el nostre guia al
restaurant del hotel de Betrèn. 

Plou una mica, però aprofitem la tarda fent
un passeig guiat pels voltants de Vielha, lÊes-
glésia de Sant Péir dÊEscunhau amb la seva
singular portada i el seu poble, lÊesglésia de

CRONICA DÊACTIVITATS`

Barruera

Erill la Vall

Escunhau

Gausac
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Salardú
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Sant Miqueu de Vielha amb el Crist de Mig
Aran, una darrera visita a Gausach, el poble
del nostre guia, i arribada a lÊHotel per sopar
i dormir, després de les emocions de lÊaprofi-
tat dia. 

El tercer dia és el de tornada. El nostre reco-
rregut és Vielha, Túnel de Vielha, baixar fins a
Pont de Suert amb una petita aturada tècnica
i, seguidament, en pocs quilòmetres arribar al
poble de Sopeira. Aquí fem una interessant
visita al monestir de Sta. Maria dÊAlaó, a les
restes del seu claustre i un passeig a peu per
veure lÊentorn paisatgístic del monestir i el seu
pont romànic.

També fem una nova aturada per dinar a la
vila de TREMP (Hotel Segle XX), sobretaula i

Sortida a la Val d’Aran. Del 13 al 15.05.11

CRONICA DÊACTIVITATS`

Crist de Mig Aran a Sant Miqueu de Viella Sta. Maria dÊAlaó

Unha

continuar el camí fins a lÊarea de servei de
lÊEix Transversal, on hi fem la darrera aturada;
els pocs quilòmetres que resten fins a Manre-
sa serveixen per fer les darreres explicacions
del Programa de la nostra Entitat, i per aco-
miadar-nos, abans dÊarribar al nostre destí i
final de la Sortida.
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El passat dimecres 22 de juny, al local dels
Carlins, va tenir lloc la presentació del llibre
"Els castells de la Segarra. Onze itineraris per
la marca segarrenca", editat per Cossetània
Edicions. LÊesmentada presentació va anar a
càrrec dels mateixos autors del llibre, en
Jaume Moya i Matas i en Jesús Roig i Grau,
així com de la historiadora Dra. Maria Gar-
ganté, els quals ens van acostar i ens van ani-
mar a descobrir els onze itineraris de la Sega-
rra que han descrit i treballat en aquest acurat

CRONICA DÊACTIVITATS`

Tarda als Carlins
Presentació de llibre
22.06.11

llibre, el qual també ens ofereix un bon repor-
tatge fotogràfic.

Us animem a conèixer i a donar a conèixer
aquesta bonica comarca de la Segarra, molt
rica en patrimoni, i que popularment es
coneix com a terra de castells.

El nostre agraïment també als autors del lli-
bre pel seu treball, un llibre que de ben segur
ajudarà i servirà de guia a molta gent, per tal
de conèixer millor aquesta comarca.
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El passat diumenge 19 de juny, i amb lÊassistèn-
cia dÊuns 35 socis dels AARB, vam celebrar la
tradicional sortida de fi de curs dels AARB, amb
una visita a lÊindret de Castellnou de Bages.

La sortida va ser molt relaxada, tal i com es
pretenia en un acte dÊaquestes característiques.
Va consistir en un bon esmorzar al restaurant
de Castellnou de Bages, tot seguit una visita
guiada exterior i interior a lÊesglésia romànica
de Sant Andreu –visita explicativa que va anar
a càrrec de lÊarquitecte i membre de Junta dels
AARB en Jaume Moya–, i que després vam
complementar anant al petit Museu de Cas-
tellnou de Bages, i al cementiri on hi reposen
les restes del popular bandoler maqui Ramon
Vila Capdevila, „Caracremada‰.

Amb la satisfacció i la sensació dÊhaver com-
partit una bona estona entre tots els socis
assistents, vam tornar en bus a Manresa.

CRONICA DÊACTIVITATS`

Sortida fi de curs a 
Castellnou de Bages
19.06.11 Joan Badia
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II CICLE DE
CONCERTS “MÚSICA
I ROMÀNIC”

SANT ANDREU DE
CASTELLNOU DE
BAGES

Dia i hora:
Dissabte 7 de maig a les
18.30 h.

Actuació:
Els Ministrils (música
antiga). 

Explicació:
A càrrec de Jaume Moya i
Plana.
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dÊimpartir dues conferències a causa de lÊàm-
plia informació tractada. En Francesc Junyent
va fer un estudi global de la temàtica en qües-
tió, a la vegada que es citaven diferents exem-
ples de cada cas i diverses curiositats sobre
lÊassumpte tractat. Les dues conferencies van
acabar amb un animat col.loqui per part de
tothom, ja que va haver-hi també preguntes i
aportacions per part dels assistents.

22

Els passats dies 15 dÊabril i 27 de maig, i amb
lÊassistència dÊunes 20 persones en cada sessió,
van tenir lloc al local de lÊentitat dues xerra-
des a càrrec dÊen Francesc Junyent i Maydeu,
soci i expresident de la nostra entitat, el qual
va tractar el tema de „Relíquies i reliquiaris al
llarg dels temps‰.

La temàtica explicada va ser tractada en pro-
funditat i de manera amena, i es van haver

CRONICA DÊACTIVITATS`

Tarda als Carlins. "Relíquies i
reliquiaris al llarg dels temps”
15.04.11 i 27.05.11 Francesc Junyent

ACTIVITATS

CASTELL DE
BALSARENY

Dia i hora:
Diumenge 22 de maig a
les 18.30 h.

Actuació:
Efrén López i Míriam
Encinas (músiques del
món). 

Explicació:
A càrrec de Josep Guardio-
la i Tobella.

SANT VICENÇ DE
CARDONA

Dia i hora:
Dissabte 4 de juny a les
19.30 h.

Actuació:
Camerata Harmònica (cor
de cambra). 

Explicació:
A càrrec dÊAndreu Galera. 

SANTA MARIA DE
CORNET

Dia i hora:
Dissabte 18 de juny a les
18.30 h.

Actuació:: 
Reshà (noves sonoritats). 

Explicació:
A càrrec de Francesc
Villegas.
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ACTIVITATS

SORTIDA FI DE
CURS

Dia:
Diumenge, 19 de
juny a Castellnou de
Bages.

Lloc de sortida:
Plaça Infants, 8.30 h,
en autocar.

Programa:
Esmorzar per a tots
els socis assistents a
Castellnou de Bages,
a càrrec de lÊentitat.

Visita guiada a
lÊesglésia de
Castellnou de Bages
i al seu entorn.

Inscripcions:
Viatges Masanés de
Manresa, a partir del
dilluns 30 de maig.
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yLES TARDES
DELS CARLINS

Dia:
Divendres 15 dÊabril
a les 19 h. 

Conferència:
A càrrec de Francesc
Junyent i Maydeu

„Relíquies i reliquia-
ris al llarg dels
temps‰ (1a part).

Lloc:
Local dels AARB.
Sala dÊActes 
dels Carlins.

LES TARDES
DELS CARLINS

Dia:
Divendres, 27 de
maig a les 19 h. 

Conferència:
A càrrec de Francesc
Junyent i Maydeu

„Relíquies i reliquia-
ris al llarg dels
temps‰ (2a part).

Lloc:
Local dels AARB.
Sala dÊActes 
dels Carlins.
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DELS CARLINS

Dia i hora:
Dimecres, 22 de
juny a les 19 h.

Presentació
del llibre:
"Els castells de la
Segarra" dels autors
Jaume Moya Matas i
Jesús Roig i Grau.

Lloc:
Local dels AARB.
Sala dÊActes 
dels Carlins.
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Tota la informació a www.aarb.cat

Nou correu electrònic aarb@aarb.cat
Per temes referents a Patrimoni patrimonienperill@aarb.cat

Per temes de Música i Romànic musicairomanic@aarb.cat
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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

El nou correu electrònic dels
AARB és: aarb@aarb.cat. Per

tant, si ens heu d'escriure heu de
fer-ho en aquest nou correu.

També, com us hem dit, hem
creat dos correus nous en els

quals ens podeu escriure per als
temes referents a Patrimoni,

patrimonienperill@aarb.cat , i
per als temes de Música i
Romànic podeu escriure a

musicairomanic@aarb.cat .

Els antics correus dels AARB 
(aarbages@gmail.com i

aarb@manresa.net) queden en
desús, tot i que durant un temps

encara estaran actius.

Recordem també que, per visitar
la nostra pàgina web, podeu

entrar a www.aarb.cat , 
on hi trobareu tota la informació

actualitzada de les nostres
diferents activitats.

AAR 164 versio 8ok:142 sense fotos.qxd  09/08/2011  17:11  Página 24


