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Com ja sabeu i molts socis hi vàreu
participar, aquest any, els Amics de l’Art
Romànic del Bages, hem organitzat la
IV Trobada d’Entitats de Romànic,
trobada de caràcter anual, que a iniciativa
dels Amics de l’Art Romànic de Barcelona,
fa quatre anys que anem organitzant les
diferents entitats amigues del Romànic i que
a més aquest any ha comptat també amb la
presència, per primer cop en aquests quatre
anys, dels nostres companys dels “Amigos del
Románico”.
Per a la nostra entitat organitzar aquest
acte multitudinari- que val a dir que va
comptar amb una assistència d’unes quasi
dues-centes persones- no ha estat fàcil, però
sí que ha estat tot un repte. Un repte que
vist els resultats obtinguts, per la nostra part
creiem que ha estat del tot satisfactori i que
també ens fa pensar que la nostra entitat, sí
que és capaç d’assolir importants objectius,
però que per assolir-los ens cal l’ajuda de la
nostra gent més implicada, com ha estat en
aquest cas, i que com a resultat final ha estat
un assoliment dels objectius proposats i un
poder gaudir d’un bona jornada cultural de
germanor de la qual ens en queda un molt
bon record.
Valorem també molt positivament totes les
col·laboracions rebudes: de l’Ajuntament
de Manresa, de l’Oficina de Turisme de
Manresa, de la Seu de Manresa, de Món
Sant Benet, de tots els guies de la Trobada,
del grup coral “Lupulus Ensemble”, i de tots
els organitzadors, socis i amics dels ARRB
que d’alguna manera van col·laborar en la
Trobada. També a tots vosaltres, presidents de
les entitats i participants, la vostra presència
i la vostra col·laboració en tot moment van
facilitar el desenvolupament de la mateixa.
A tots moltes gràcies i esperem retrobarnos l’any que vinent en una nova Trobada
d’Entitats amigues del Romànic, per
poder compartir amb tots vosaltres noves
experiències.

resans sempre ha sigut la muralla. I si volem
afinar-ho més al darrera hi afegim el nom del
convent de les diferents ordes mendicants que
es van instal·lar en els baluards del sector de
ponent i tramuntana de les portes de la ciutat
al segle XV i parlem de muralla del Carme al costat del
convent dels carmelites; de la
muralla de Sant Domènec al
costat del convent dels Predicadors i de la muralla de Sant
Francesc al tram de via situada
Francesc Comas Closas
al costat del convent del mateix nom.

Moltes vegades hem dit que la ciutat és objecte
i subjecte de la història. És objecte en el sentit
que és en les ciutats on s’han produït les grans
transformacions urbanes a través del temps i
és subjecte perquè ha estat la ciutat i els seus
habitants que com a conseqüència del desenvolupament
econòmic, social, polític o cultural han generat canvis en el
paisatge urbà.

Les muralles.
Un passat
que és present

La nostra ciutat com tots sabeu es va anar configurant a
l’alta edat mitjana al voltant
del Puigcardener, però va ser
al segle XIV quan es va produir un gran creixement que va modificar l’espai urbà.

Aquesta modificació es va materialitzar en deu
elements que són característics de les ciutats de
l’Europa Occidental d’aquells temps.
Un d’aquests elements són les muralles i els
portals que representaven un gran esforç econòmic per a les ciutats. Les muralles que Pere
el Cerimoniós va obligar a les ciutats catalanes a fortificar-se per fer front a la guerra de
Castella delimitaven l’espai urbà, reduïen les
possibilitats d’expansió urbana i obligaven a
augmentar fins a límits excessius les densitats
de població.
Les ciutats catalanes, i Manresa no n’és una
excepció, van anar eixamplant els seus perímetres emmurallats. Del primitiu recinte del segle
X, es va passar a les muralles del segles XII-XIII
i finalment a l’últim cinyell al segle XIV. Les
muralles que es van enderrocar a la dècada dels
setanta del segle XIX s’han mantingut vives en
el record ja sigui de forma immaterial o material.
El topònim muralla el trobem a molts documents de tots els temps. Malgrat alguns intents
en èpoques històriques concretes de canviar
el nom i posar Avinguda de Primo de Rivera durant la Dictadura; avinguda de les Bases
de Manresa, de Selves i Carner o de Francesc
Layret durant els anys de la República o la
famosa “Avenida del Caudillo” per als man-

Malauradament la major part dels manresans
fan servir aquesta nomenclatura ignorant el
seu origen i significat.
Quan a béns materials, diferents fragments de
la muralla s’han mantingut encara que, moltes
vegades, transformats amb el pas del temps. Si
fem un ràpid recorregut pel recinte emmurallat manresà trobem un primer pany de muralla a la cruïlla d’aquest carrer amb la carretera
de Vic. Aquest pany és una rectificació que es
va fer a la meitat del segle XIX per rebaixar el
pendent i adreçar-lo respecte a la carretera de
Vic acabada el 1858 fins al Guix.
El 1859 trobem una nota que diu “Se subasta el
desmonte de la parte de la muralla del Carmen
para formar la nueva calle de este nombre”
Tot aquest terreny era conegut amb el nom de
“camp dels morts”. El camp dels morts el va
comprar Francesc Cots a les Monges de l’Ensenyança que hi volien edificar el seu convent
però com que no hi cabia, malgrat estar aprovat, es van traslladar al convent de Sant Francesc el 1851, que estava desocupat des de l’any
1835 amb motiu de la desamortització. Francesc Cots va comprar aquests terreny per edificar Casa Caritat segons mandant de l’ajuntament fet als anys cinquanta del segle XIX que
volia que el nou centre assistencial es posés al
costat de la casa dels Infants Orfes que hi havia al costat del carrer de Puigterrà de Dalt.
Però al final, com tothom sap, la proposta es
va desestimar i l’any 2009 es van complir els
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Les muralles. Un passat que és present
150 anys de la inauguració de la Casa en uns
terrenys de Ramon Soler de la Plana, hisendat i
descendent del botifler Josep Soler de la Plana
a la partida de la Parada, prop del camí cap a
Santpedor i del carrer de les Senioses, actualment dit Hospital.
A primers del segle XIX s’hi feia el mercat de
la llenya “desde la puerta de Santo Domingo
hasta la torre del Carmen sin amontonarse y
en fila del modo que arreglen los almotacenes”
(funcionaris que controlaven els pesos i mesures). Més tard s’hi posaven els ramats de bens,
bous i porcs fins al migdia dels diumenges i
dies de festa.
L’enderrocament a finals dels vuitanta del segle XX del parc de Bombers i les Mandongueres va permetre recuperar un pany de muralla i
fer visibles els contraforts de la torre de l’Àliga
– d’uns cinquanta metres d’alçada- que es va escapçar l’any 1822 i es va deixar al mateix nivell
de les muralles.
Altres mostres de les muralles s’han anat recuperant amb el temps. Al 1966 quan s’enderrocava una casa als baixos de la qual hi havia una
barberia i que feia cantonada amb el carrer del
Joc de la Pilota i al costat de la lleteria de Cal
Closes, va sortir “una construcción de silleria,
de forma cuadrangular y prismática que podria ser una de les torres que flanqueaban el
antiguo portal de Sobrerroca”. Per sort, es va

Restes de l’antiga muralla. Fotografia: Francesc Comas
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aturar l’enderroc i es va recuperar una de les
torres de l’antic portal de Sobrerroca que com
tothom sap era el més important de la ciutat
ja que portava cap “a la muntanya”, és a dir
cap a Berga i Vic, a través dels actuals carrers
Hospital, Remei, Sant Joan d’en Coll, Pujada
Roja i Guix. Avui la torre és visitable, forma
part del patrimoni històric de la ciutat i de les
visites a la ciutat medieval.
Més avall, fa dos anys es van trobar vestigis de
la muralla del segle XII i, probablement, del
portal de santa Llúcia i al costat una cuireteria
del segle XIV.
Segueix el mur del XII-XIV al costat del torrent
de Sant Ignasi a sota del qual surt la passera
cap a les Escodines. Aquest és el fragment més
antic que conservem del recinte emmurallat.
Segueix el mur modern dels camí dels corrals,
part del sector de les Piques i el del carrer Arbonés.
La construcció dels Jutjats el 2007 va posar al
descobert tres carrers en aquesta zona i un camí
de ronda de la segona meitat del XIV. Avui part
de la muralla ha quedat integrada a l’edifici
dels jutjats i és visible des del seu vestíbul.
La muralla seguia pel cantó del migdia i girava
en angle recte a sota del convent dels franciscans pel cantó de ponent.
Les obres del Plan Zapatero de 2009 van permetre posar al descobert diferents torres de la
muralla de Sant Francesc. Una antiga torre de
defensa a l’alçada de l’antic garatge Esport i
un mur de defensa al carrer Sant Francesc i
que es considera que estava al costat del portal
de Sant Francesc. Amb motiu de les obres de
construcció d’un nou col·lector l’agost de 2009
es van trobar els fonaments de diferents torres,
una d’elles al costat del portal de Valldaura que
va començar a ser enderrocat el maig de 1877 i
uns metres més avall els fonaments d’altres torres de defensa davant del carrer Barreres. Uns
línies vermelles al paviment ens indiquen el
punt on es troben aquestes defenses.

Les muralles. Un passat que és present
Al 1997 amb motiu de les obres d’urbanització
de la plaça de Sant Domènec es van treure a la
superfície uns trams de muralla a prop del Cal
Jorba, el fossat, una torre de vigilància del segle
XIV i un folre per fer més resistent la muralla
que probablement es va fer durant la tercera
guerra carlina.
Al llarg de tot el recinte emmurallat s’obrien
diferents portals per entrar i sortir de la ciutat. La porta esdevenia el nexe entre el món
interior i el món exterior i per això era un
punt molt important de vigilància i control.
A Manresa hi havia vuit portal a més d’altres
petites portes que han desaparegut físicament
del paisatge urbà.
El portal de Sobrerroca, amb una de les seves torres encara visibles, era el més important ja que
enllaçava amb el camí que conduïa als pobles
de la muntanya (Berga i Vic) pels actuals carrers de l’Hospital, Remei i Sant Joan d’en Coll

El portal de Carme o Planeta, situat al cap del
carrer del mateix nom, era utilitzat pels que
anaven a Santpedor o en venien.
El portal de Predicadors, a tocar del convent,
es dirigia cap a la vall del Cardener pel camí
de Cardona (actuals carrer Guimerà, Barcelona, plaça Bages, Avinguda Verge de Joncadella)
per Joncadella, Sant Martí, Callús, poble Vell
de Súria.
El portal d’Urgell, al capdavall del carrer del
mateix nom i l’actual plaça Valldaura, s’anomenava així perquè d’allà sortia el camí cap
aquesta comarca i altres terres de ponent per
l’actual carrer del Cos, Pont Nou i vall de la
riera de Rajadell
El portal de Sant Francesc estava situat al costat del convent d’aquesta ordre religiosa en
l’indret on la muralla girava cap a ponent.
El portal del Coll Cardener es trobava més enllà, a sota la Seu. D’aquests dos portals sortia
el camí cap a Barcelona i Igualada per Montserrat tot travessant el riu a gual.
El portal de Galceran Andreu o de mossèn
Bosch, situat al carrer del mateix nom, sobre
la cinglera del torrent Mèder portava al barri
de les Escodines.
I el portal de Santa Llúcia o Cuirateria al costat del qual hi havia els obradors de cuireters.
Aquests dos portals eren molt utilitzats pels
que anaven a Barcelona seguint el camí ral per
Bufalvent, el pont medieval de Vilomara (propietat del comú manresà), Vallhonesta i per
sota del Montcau cap a Terrassa.

Portal de Sobrerroca. Fotografia: Arxiu Comarcal del
Bages

Com podem veure el passat emmurallat de la
ciutat que va durar fins el 1877 se’ns fa present
en alguns indrets de la ciutat. Esperem que en
el futur puguem anar completant i recuperant
nous trams de la muralla a la vegada que cal
pensar de quina manera podem posar aquest
patrimoni a l’abast del coneixement dels ciutadans.
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L’entrevista
Parlem amb ...
Xavier Sitjes i Molins

Xavier Sitjes i Molins és un dels referents
de la ciutat de Manresa i la comarca del
Bages pel que fa a la investigació i la divulgació del patrimoni medieval i barroc.
Aquest sallentí nascut l’any 1921 és un advocat, Llicenciat en Dret per la Universitat
de Barcelona, que ha dedicat 62 anys de
la seva vida a la seva professió. Amb els
seus 91 anys va viure el naixement de l’associacionisme manresà involucrant-se des
dels seus inicis en diverses entitats. A la
tardor del 2012 va rebre la Medalla d’Or
de la ciutat de Manresa al Mèrit Cultural
com a reconeixement a “la seva dedicació
i impuls al teixit associatiu i la seva contribució a la cultura amb l’acreixement del
coneixement de la història i el patrimoni
medieval i barroc, tant en l’àmbit de la
ciutat com de la comarca i del país” va
afirmar el regidor de cultura de la ciutat
de Manresa, Joan Calmet.
Vostè va viure els inicis de l’associacionisme a Manresa i a la comarca. Quina ha
estat la seva trajectòria dins del món associatiu manresà?
6

Per Maria Costa
La primera entitat en la que vaig col·laborar
va ser l’entitat d’Ex-Alumnes de l’Institut Lluís
de Peguera, de la que en vaig ser President. Tot
i que no era una entitat cultural considerada
com tal, nosaltres editàvem la Revista Bages i
només per aquest sol fet es podia parlar d’una
entitat d’àmbit cultural. Uns anys després,
vaig ser un dels fundadors dels Amics de l’Art
Romànic del Bages i també del Centre d’Estudis del Bages. Per altra banda, també vaig collaborar en associacions relacionades amb la
meva professió, l’advocacia. Dins del Col·legi
d’Advocats vaig ser el representant del Col·legi
de Manresa a la Junta d’Advocats de Catalunya
per la introducció i promoció del català als jutjats. En el Col·legi d’Advocats també vaig estar
dins de la seva Junta durant varis anys. Actualment, però, no tinc cap càrrec en les entitats
de la ciutat.
Els seus estudis i la seva professió es troben dins el món del Dret, però d’on li ve
aquesta afició per l’Art?
Des que tinc ús de raó, sempre m’han agradat les coses antigues ja que el meu pare m’ho
va inculcar des de ben petit. Sovint anàvem a
fer recorreguts pels termes de Sallent, a veure esglésies que no havien estat cremades... Ja
de més gran vaig anar seguint aquest impuls
iniciat pel meu pare. Quan vaig tenir uns trenta anys, vaig començar a escriure articles a la
Revista Bages —que editaven els Ex-Alumnes
de l’Institut Lluís de Peguera—, relacionats
amb l’art l’antic de la comarca. Els primers
articles estaven relacionats amb la comarca
però de seguida em vaig adonar que hi havia
molts historiadors documentals que coneixien
molts aspectes de la ciutat sobre el paper, però
no tant sobre el terreny. Hi havia un buit en
aquest aspecte. A partir d’aquí vaig començar

L’entrevista
a recórrer la comarca sistemàticament, a tot el
que podia interessar. Més tard ho vaig ampliar
al Berguedà i al Cardener.
Com va viure el inicis de l’entitat dels
Amics de l’Art Romànics del Bages? Quin
ambient es vivia llavors a la ciutat?
La nostra il·lusió era buscar i promoure l’Art
Romànic de la comarca. Fèiem moltes sortides
per anar a visitar esglésies, i també per netejar
el seu perímetre i adequar-les perquè la gent
s’hi pogués acostar i veure’n bé la seva estructura. Però va arribar un moment que se’ns va
prohibir ja que no estàvem preparats per dur
a terme aquests tipus de tasques. Des de l’administració es va considerar que el que fèiem
eren excavacions ja que en certa mesura estàvem aprofundint en el sòl. No obstant, vam
fer alguna descoberta com la de Santa Maria
de Claret a Sant Fruitós, quan vam trobar una
església preromànica.

logica Mediaevalia de la Facultat d’Història de
la Universitat de Barcelona, al Modilianum i a
la Tosca de Moià, entre altres.
També he editat una desena de llibres entre els
que es troben El Monestir de Sant Benet de
Bages; Esglésies Preromàniques del Bages, Berguedà i Cardener; Esglésies Romàniques del
Bages, Berguedà i Cardener; Castell de Balsareny, Ponts Medievals de Manresa, L’Argenteria i l’orfebreria al Bages: segles X – XVIII, Art
Funerari Medieval a la Conca alta del Llobregat, entre altres. Aquest últim és del que n’estic
més satisfet perquè em va costar molt fer les interpretacions i les transcripcions dels epitafis.
De fet, n’hi ha un que no està inclòs al llibre
ja que el vaig descobrir després. A la Seu hi ha
un sarcòfag on hi ha un epitafi que em va ser
impossible de transcriure llavors; però després
de molt de rumiar-hi vaig descobrir que estava
escrit al revés i a més hi havia una mateixa
lletra amb diferent forma.

A part de les sortides es feien moltes festes i
sopars on es creava molt caliu. Aquest caliu
s’ha anat perdent. Nosaltres formàvem part
d’un nucli compacte i ben avingut, fet que feia
que a les reunions i assemblees on s’havien de
prendre decisions hi assistís un volum important de gent, no com passa ara. Les principals
causes de la situació actual de l’associacionisme són l’aparició i protagonisme del cotxe, ja
que dóna molta més autonomia a la gent i no
tenen la necessitat d’anar junts; i també, la televisió que fa que et quedis més temps a casa.
La seva vinculació amb els mitjans de comunicació ha estat notòria al llarg de la
seva vida. A banda de la Revista Bages, en
quines altres publicacions ha col.laborat?
En aquest moment porto un total de 203 articles publicats en publicacions com el Dovella,
l’Ausa de Vic, L’Erol de Berga, a la Circular del
Centre Excursionista del Bages, en una revista
de Cervera, al Butlletí dels Amics de l’Art Romànic del Bages, a l’Acta Històrica et Archaeo7

L’entrevista
Fa més de cinquanta anys que és membre
d’Unió Democràtica de Catalunya. Mai li
va passar pel cap dedicar-se a la política?
Doncs, la veritat és que sí. Més que dedicar-me
a la política com a professió, m’hauria agradat
ajudar a que Catalunya fos una nació amb estat, ja que jo sóc independentista des que vaig
néixer per la influència del meu pare que també ho era. Durant la transició democràtica vaig
està molt involucrat en la política del país ja
que formava part del Comitè de les Forces Polítiques del Bages i les reunions es feien al meu
despatx. En aquells moments era complicat ja
que les autoritats estaven alerta de les activitats que es poguessin fer de forma clandestina.
Més endavant, Unió Democràtica quan es va
voler presentar a les eleccions ho va fer amb
una coalició amb el Centre Català, que després
s’inclouria dins de l’UCD. Vaig anar a la llista per les Eleccions a les Corts Constituents
de l’any 1977 tot i que anava molt avall. Vaig
continuar en política perquè em van fer del
Consell Nacional d’Unió Democràtica. En la
reunió del partit on es va debatre sobre si s’havia de recolzar o no la Constitució, jo m’hi
vaig oposar ja que la Constitució no admetia
l’autodeterminació de Catalunya però la majoria dels assistents hi van votar a favor. Des de
llavors he mantingut una major distància amb
la política.
La seva brillant trajectòria professional,
artística i cultural li ha permès obtenir alguns premis. Quins?
El primer premi que vaig rebre va ser el Premi
Bages de Cultura de 1986 que atorga l’Òmnium
Cultural, el Premi Capitell dels Amics de l’Art
Romànic, la Medalla d’Or del Col·legi d’Advocats de Manresa, la Placa de la Cofradia de
la Trentasisena de Sallent i l’últim ha estat la
Medalla de la Ciutat de Manresa al Mèrit Cultural aquest novembre passat.
Quina és la seva opinió sobre el patrimoni
de la ciutat i de la comarca? Quines refor8

mes i accions creu que corren més pressa?
Hi ha tres coses que em sabria greu no veureles acabades: la restauració i condicionament
de la Torre del Castell de Coaner, tot i que està
restaurat no es pot accedir a dalt perquè li falta
una escala; la reconstrucció de l’absis lateral
sud de Sant Cugat del Racó i la consolidació
de la Torre dels Comtals.

Estat de comptes
Ingressos i Despeses 2012
1. QUOTES
2. BUTLLETÍ
3. SUBVENCIONS
4. SORTIDES
5. CURSCM
6. ALTRES CURSOS
7. LOTERIA
8. ALTRES PUB.
9. ACT CULT
10. CIRCUL.LARS
11. BIBLIOTECA
12. ADM AARB
13. LOCAL AARB
14. CAIXA MANRESA
15. AUDIOVISUAL
16. MÚSICA I ROMÀNIC
17. CAIXA PENSIONS
18. SCANNER BUTLLETINS
19. PÀGINA WEB
20. PATRIMONI
SUBTOTAL
Saldo 31-12-2011
TOTAL 2012

Pressupost AARB 2013
1. QUOTES
2. BUTLLETÍ
3. SUBVENCIONS
4. SORTIDES
5. CURSCM
6. ALTRES CURSOS
7. LOTERIA
8. ALTRES PUB.
9. ACT CULTURALS
10. CIRCUL.LARS
11. BIBLIOTECA
12. ADM AARB
13. LOCAL AARB
14. CATALUNYA CAIXA
15. AUDIOVISUAL
16. MÚSICA I ROMÀNIC
17. CAIXA PENSIONS
18. SCANNER BUTLLETINS
19. PÀGINA WEB
20. PATRIMONI
21. TROBADA AAR
Total Pressupost 2013

Ingressos
7.653,04
450,00
250,00
1.394,92
0,00
0,00
4.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,00
0,00
0,03
0,00
5.148,00
11,80
0,00
0,00
0,00
18.957,79
2.095,34
21.053,13
Ingressos
7.400,00
450,00
300,00
1.600,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
5.40,00
10,00
0,00
0,00
0,00
300,00
19.670,00

Despeses
728,10
3.655,02
0,00
401,40
1.140,06
0,00
3.500,00
0,00
600,00
659,26
335,00
994,71
1.046,31
0,00
0,00
4.686,36
81,00
0,00
258,91
0,00
18.086,13
0,00
18.086,13

Líquid
6.924,94
-3.205,02
250,00
993,52
-1.140,06
0,00
550,00
0,00
-600,00
-659,26
-335,00
-994,71
-1.046,31
0,03
0,00
461,64
-69,20
0,00
-258,91
0,00
871,66
Líquid
2.967,00

Despeses
500,00
4.000,00
0,00
300,00
900,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
600,00
70,00
2.000,00
1.100,00
50,00
0,00
5.400,00
150,00
0,00
300,00
0,00
800,00
19.670,00

Líquid
6.900,00
-3.550,00
300,00
1.300,00
-900,00
0,00
700,00
0,00
0,00
-600,00
-70,00
-2.000,00
-1.100,00
-40,00
0,00
0,00
-140,00
0,00
-300,00
0,00
-500,00
0,00
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Curs de Cultura Medieval. L’Abat Oliba.
Del 16 al 30 de novembre.12

Francesc Gasol i Pujol

Entre els dies 16 i 30 de novembre d’enguany,
hem dut a terme un altre Curs de Cultura Medieval. La monografía d’aquest any l’hem dedicat a la figura històrica de l’Abat Oliba, figura
molt vinculada a la Catalunya fundacional i
també, a l’arribada del nostre art romànic més
genuí. Com darrerament estem fent, el curs
l’hem realitzat al Centre Cultural del Casino
de Manresa, en una sala de conferències on el
públic l’ha practicament omplert, fent que els
aforaments hagin estat entre les setenta i vuitanta persones.
El dia 16 va ser el torn d’Irene Brugués i Massot, arxivera en cap del Servei d’Arxius de la
Federació Catalana del Monges Benedictines.
Aquesta historiadora gironina, resident actualment a prop de Figueres, ens ha presentat
el context històric on li va tocar viure i veure
l’Abat Oliba.
L’endemà passat, - dia 18-, vàrem fer la visita a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, una
trentena llarga
de persones. El
nostre contacte, Joan Ferrer
Godoy,-arxiver
de l’Arxiu Comarcal del RipoMonestir de Santa Maria de Ripoll llès-, va ser clau
per l’èxit de la
sortida.

Monestir de Sant Joan de les
Abadesses
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Arriba el dia 23;
torn del terrassenc Mossén Josep Maria Martí
i Bonet, cap de
l’Arxiu Diocesà

de Barcelona, qui ens va fer una interessantísima aproximació a la figura de l’Abat Oliba,
centrant-se en la seva obra i, en definitiva, en
el seu paper decisiu en aquell moment clau de
la història del nostre país.
Ja el darrer dia,- el 30 -, la barcelonina Núria
Téllez i Rodero, arxivera del Centre Excursionista de Catalunya i de la Parròquia del Pi
de la capital catalana, va parlar-nos,-aprofitant
que prèviamanet havíem visitat el monestir de
Ripoll-, de la importància d’aquest lloc clau
de la nostra història, no només medieval, sinó
també de fa cent anys.
Un any més hem de mostrar la nostra gratitud
al Centre Cultural del Casino de Manresa, als
nostres conferenciants i guies, i al nostre fidel
i engrescat públic. L’any que ve hi tornarem
amb un altre monogràfic!
A reveure i gràcies a tots plegats.
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Sortida matinal
a la ciutat de Terrassa
10.02.13

Francesc Gasol i Pujol
Fotografies Marina Roma

El segon diumenge de febrer vam fer
una visita matinal a Terrassa,
sortint de la
plaça Infants
de Manresa a
dos quart de
nou del matí.
Érem
unes
trenta persones
amb ganes de
visitar aquesta
important ciutat, capital, -juntament amb Sabadell-, de la
comarca del Vallès Occidental.
Terrassa s’apropa al quart de milió d’habitants.
La seva grandària ha estat molt vinculada a la
industrialització del XIX i de bona part del segle XX, i a un creixement urbanístic no sempre
encertat. Malgrat aquesta aparent grisor, Terrassa té una gran riquesa i varietat de patrimoni històric i artístic per conèixer: les velles
fàbriques, avui transformades en equipaments;
el modernisme que omple diversos espais del
centre de la ciutat; el llegat medieval que dóna
fe que aquesta ciutat, si bé no era gaire gran, ja
tenia la seva presència a l’època medieval. En
realitat, la vella Egara era un lloc de poblament
romà pel fet trobar-se en un indret estratègic
La nostra guia local va mostrar-nos la Torre
del Palau, situada en un interior d’illa de cases. Aquí vàrem dividir-nos en dos grups per
poder pujar els 25 metres d’alçada de la torre,
des d’on es pot gaudir d’un bon panorama

de la ciutat. L’altra meitat aprofitava l’espera
de vint minuts per esmorzar una mica en un
cafè d’allà mateix, a la plaça Vella. Més tard,
vam anar cap a l’antic poble de Sant Pere, -la
Terrassa medieval estava formada per dos nuclis-, per visitar el conjunt de les esglésies de
Sant Miquel, Sant Pere i Santa Maria. Aquest
conjunt, no és tan sols arquitectònic, sinó tam11

Crònica d’activitats
bé arqueològic, on el llegat íber, romà, visigòtic, romànic i gòtic, formen diverses “capes”
cronològiques que no són fàcils de distingir
a primer cop d’ull. La darrera visita va ser la
de la cartoixa de Vallparadís. Aquesta antiga
fortificació, trasformada als segles XIV i XV, és
una part del Museu de Terrassa que ens permet
apropar-nos una mica més a la seva història.
En aquells moments, hi havia una exposició
sobre les terribles inundacions que van tenir
lloc el 1962.
Cap a un quart de dues, tornem a agafar l’autocar que ens esperava en un aparcament vora
el Parc de Vallparadís, per tornar cap a casa.
Terrassa la tenim molt a prop, i potser per això
no es valora prou. El que sí és segur, és que val
la pena tornar-hi.
Us hi esperem!
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Tardes als Carlins. L’Eixample de
Barcelona: de l’utopia a la realitat
22.03.12
La Tarda als Carlins
d’aquest passat mes de
març, va ser una ocasió
per parlar de patrimoni
urbà, no tan sols al que
fa referència a les esglésies, museus, o edificis catalogats, en general,
sinó també al que ens mostra el teixit urbà
d’una ciutat. Això també és part de la seva història. La configuració urbanística d’una ciutat;
els seus barris, carrers, places i parcs, marquen
definitivament el caràcter de qualsevol urbs.
L’Eixample de Barcelona n’és un bon exemple.
La conferència va anar a càrrec de Francesc
Gasol, geògraf de formació i que, durant uns
anys, es va dedicar a treballar en aquest àmbit,
especialment des del vessant de la cartografia i
que, actualment està en el món de la docència.
A l’acte van assistir-hi unes vint persones.
Primer de tot, va caldre especificar què entenem per “eixample”, perquè molts pobles i
ciutats, sobretot en èpoques de bonança econòmica, han experimentat creixements urbans
que han eixamplat el seu nucli urbà. Però
aquí ens referim als eixamples del segle XIX
realitzats per aquelles ciutats industrials que
enderrocaren llurs muralles medievals, i que
crearen unes projeccions urbanes molt avançades al seu temps. I això per què? Per la nova
traça urbana, mai vista; per intentar recollir el
principis dels diversos moviments utòpics que
pretenen “ruralitzar la ciutat”; pel corrent de
l’higienisme urbà, moviment dut a terme per
prestigiosos metges; per intentar racionalitzar
els usos urbans i, en aquest sentit, separar les
zones industrials de les residencials; i, potser
aquest suigui el principi aparentment més am-

Joan Badia Guitart
biciós de tots, que és el de la igualtat social.
L’Eixample Barcelona va tenir un precedent
en la mateixa ciutat. Aquest es basava en les
idees higienistes de l’esponjament del dens teixit urbà, projectant noves avingudes. Abans,
però, a mitjans del XIX, les desmortitzacions
van permetre obrir places on abans hi havia
convents. Però el detonant per crear la nova
Barcelona va ser el moviment “Abajo las murallas” que demanava a crits viure en millors
condicions. Diversos arquitectes i/o urbanistes
van presentar els seus projectes d’eixample: en
Rovira i Trias, semblava el favorit, també en
Garriga i Roca, Fontserè, Soler i Glòria,…, finalment, però, va ser en Ildefons Cerdà qui va
poder imposar el seu Pla d’Eixample. A causa
de les circumstàncies polítiques, el de Cerdà
fou un eixample mal rebut a Barcelona, doncs
es va percebre com una imposició del Govern
de l’Estat que havia menystingut el concurs
municipal de projectes d’eixample. Després
de molts anys sense reconèixer l’aportació de
Cerdà i, al mateix temps, de deformacions respecte al projecte inicial, Barcelona, de mica en
mica, s’ha identificat plenament amb el seu
eixample.
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IV Trobada d’entitats
d’Amics del Romànic al Bages
06.04.13
El passat dissabte, 6 d’abril d’aquest any, vam
dur a terme la IV Trobada d’entitats amigues
de l’art romànic. Aquest cop ens tocava organitzar-ho als del Bages i, per aquest motiu, vam
preparar-nos tan bé com fos possible, per tal
que tothom s’hi trobés com a casa i, d’aquesta manera, deixar el nostre “pavelló” ben alt.
La nostra il·lusió, així com, la col·laboració
de tots plegats,- sense la qual no hauria estat
possible organitzar bé la trobada-, han estat
decisives perquè, a hores d’ara, poguem parlar
d’èxit. Però, si hi afegim el fet que erem gairebé
unes dues-centes persones, aleshores ja va ser
un desig fet realitat.
El programa d’activitats va ser seguit pels
Amics de l’Art Romànic del Berguedà, els de
Sabadell, los Amigos del Románico, els de Barcelona, i nosaltres, els del Bages. Els nostres
companys de l’Institut d’Estudis Penedesencs
no van poder venir; llàstima. Aquest programa
va consistir en fer una rebuda a la Sala Gòtica,
de la Baixada de la Seu, després d’això, visitar
la Seu, el Carrer del Balç i, finalment, El monestir de Sant Benet de Bages. Així doncs, tot
un matí i una mitja tarda atrafegats, i això sempre és bon senyal. Abans d’iniciar el programa,
no obstant, vam rebre als nostres invitats a peu
d’autocar per acompanyar-los a esmorzar als
cafès de la Plaça Major de Manresa. Es tracta
d’agafar forces!
Per la visita a la Seu, vam organitzar-nos en
sis grups amb el seu guia corresponent. Montserrat Noguera, Roser Parcerises, Marc Torras,
Marc Vilarmau i Francesc Villegas, i jo mateix, Francesc Gasol, forem els guies d’aquests
grups d’una trentena llarga de persones cadas14

Francesc Gasol i Pujol
Fotografies: Sussi Garcia
i Josep Vilallonga

cú d’ells. Organitzarem la visita guiada per tal
de no interferir-nos entre nosaltres, i d’aquesta
manera, poder mostrar el Puigcardener i les
seves vistes a la Cova de Sant Ignasi, Santa Caterina, Sant Marc, l’antic torrent de Sant Ignasi, Santa Clara,… en definitiva, l’enclavament
geogràfic que explica el naixement de la ciutat
de Manresa, així com, l’exterior de la Seu, posant atenció en els arcbotants, les marques de
picapedrer i altres elements d’interès. A continuació vam entrar a la basílica per mostrar la
seva arquitectura, els retaules gòtics, la cripta,
el claustre i el soterrani romànic. Cada grup
va seguir un itinerari diferent amb l’objectiu
de trobar la major fluïdesa possible, malgrat la
gentada que erem. Cal dir que va anar molt bé.
Cada grup que acabava, es dirigia cap el carrer
del Balç on la Sílvia ja ens esperava per facilitar-nos la tasca. Va ser una visita ràpida però
profitosa. Vam sortir pel carrer de Sobrerroca
on mostrarem el Pou de la Gallina i la capella
del mateix nom, per dirigir-nos finalment a la
torre del Portal de Sobrerroca i la muralla de
la Plaça Europa. A partir d’aquí, uns cap a la
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plaça Infants i uns altres al començament de la
Carretera de Vic, agafarem els autocars per dirigir-nos cap a Sant Benet de Bages. En aquest
monestir, els guies van fer una excel·lent tasca
didàctica mostrant-nos el vessant medieval del
conjunt, però sense oblidar fer referència a la
família del pintor Ramon Casas.
Finalment, a Sant Benet mateix, arriba l’hora
de dinar! És una bona oportunitat per establir
contacte i, potser fins i tot, establir amistat
amb persones d’altres entitats. De fet, la disposició de les taules ho permetia. Després de
l’àpat, arribaren els parlaments: en Josep Maria
Esquius, arquitecte, qui ens va acompanyar tot
el matí, ens va parlar dels aspectes tècnics i històrics de la restauració,-i per tant, recuperació-,
de Sant Benet; després, l’historiador i alcalde
de Navarcles, Llorenç Ferrer ens parlà de les diferents etapes històriques del monestir. Finalment, com a cloenda de l’acte, i de la Trobada,
el grup coral “Lupulus Ensemble” ens va obsequiar
amb el seu concert de cant
coral. Arriba el moment
d’acomiadar-nos però amb
el desig de tornar-hi. Serà
en un altre lloc, ho organitzarà una altra entitat,
serà diferent,- només faltaria-, però l’il·lusió per retrobar-nos serà la mateixa
i, fins i tot, més gran.

Tothom ens felicitava per l’organització de
la trobada, fet que ens omple de satisfacció.
Convé donar les gràcies a tothom per les seves aportacions: a en Josep Llobet per l’organització (i organigrames) que va fer tot resultés fácil, a la Carme Torras, Francesc Villegas,
Montserrat Noguera, Roser Parcerises, Marc
Vilarmau, Marc Torras, la Junta dels AARB,
amb el seu president, Joan Badia, al capdavant,
també als responsables de la Seu, del Carrer
del Balç, l’Esperança Holgado de l’oficina de
Turisme de Manresa, a l’Ajuntament de Manresa representats per la regidora de Promoció
Econòmica, Sílvia Gratacós, a la qui agraïm
la seva presència en la benvinguda a la Trobada, als responsables i guies de Sant Benet, als
autocars i els seus conductors, a en Josep Mª
Esquius, Llorenç Ferrer, a Albert Jiménez, a la
Coral Lupulus,… i a tots els participants, sense
ells, no hauriem pogut realitzar-ho. Moltes gràcies a tots plegats!... i fins aviat.
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Tardes als Carlins.
El castell de Castellar: mil anys
d’història d’un poble feudal.
26.04.12
Presentació del conjunt monumental de Castellar castell, església i rectoria dels quals definim la situació en la confluència de les valls de
Maçana, Grevalosa i Aguilar (riera de Rajadell).
A finals del segle X la seva situació estratègica va servir per a impedir el pas de les ràtzies
sarraïnes d’Al Mansur vers el Bages i el Vallès
i més endavant li va permetre avançar en la
reconquesta.
L’edifici, en aquests moments en procés de restauració, tindrà un museu a la planta baixa,
una sala polivalent al primer pis i una terrassa
mirador a la segona planta.
L’església parroquial de Sant Miquel, a migdia
del castell, va ser consolidada el 2002. S’hi
poden veure arcuacions llombardes sota el
campanar, testimoni del seu origen romànic.
Al costat hi ha la rectoria, un edifici del segle
XVIII en vies de recuperació.
El molí de Castellar al peu del turó del castell
forma part l’aparell feudal: des de l’edat mitjana fins avui ha estat propietat del senyor i els
pagesos del terme estaven obligats a anar-hi a
moldre i a fer-ne el manteniment.
La reconquesta d’aquest castell està documentada pel testament de Seguí, el primer senyor
conegut. Era un territori en forma de falca que
d’est a oest comprenia aquests nuclis de població, encara avui existents: El Seguer, Les Coromines, Puigfarner, Solanelles, Vilallonga i la
Guàrdia Pilosa. L’enllaç entre les tres primeres
torres i el castell es feia pel mas de la Guardiola, ara Cal Ribera.
18

Roser Parcerisas i Colomer

Senyors i pagesos:
Els Castellar (s. XI-XIII): Són els descendents
de Seguí. Guillem de Castellar rep el reconeixement del rei Jaume I el 1213.
Els pagesos medievals estan subjectes als Mals
Usos, impostos i servituds. Són pagesos de remença
Els Grevalosa (s. XIII-XVII): L’ inventari de
Blanquina de Grevalosa muller del tercer Pere
d’aquesta nissaga (+1383) ens mostra com era
el castell al segle XIV i com vivia la noblesa
bagenca medieval. Galceran de Grevalosa
(+1584), és un senyor renaixentista, molt lligat
a la terra. Fa la repoblació dels masos perduts
al segle XV per les guerres i les pestes.
El 1486 s’aboleixen els Mals Usos feudals.
Només resten els impostos i les servituds. Els
masos es fan més grans perquè absorbeixen els
que han quedat rònecs i deshabitats durant el
segle XV. Al segle XVI entren noves famílies a
les masies i se’n canvia el nom medieval pel
nom del nou amo.
Els Amat (s.XVII-XIX): Dn. Francesc d’Amat
de Planella i de Grevalosa és un fervent austriacista, nomenat comte de Castellar per la fidelitat a l’arxiduc Carles. Dn. Antoni d’Amat i
Rocabertí és un militar que va anar al Perú al
servei del virrei Amat. Va ser conegut per la
seva fortuna, religiositat i generositat.
Les masies viuen un moment de prosperitat
gràcies al cultiu de la vinya. Es fan moltes
obres al castell, a l’església, a la rectoria i al
molí. La població augmenta pels contractes de
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rabassa que estableixen vinyes.
Càrcer i Vilallonga (XIX-XX): Dña Dolores de
Càrcer i de Ros, senyora de Castellar i marquesa de Castellbell entre d’altres títols, obté
la Grandesa d’Espanya. Dn Joaquín de Vilallonga i Càrcer, el 1923 rehabilita l’antic títol,
ara amb el nom de comte de Sant Miquel de
Castellar.
Gairebé totes les famílies que entren als masos
al segle XVI arriben al segle XX. Durant la crisi agrària del segle passat moltes desapareixen.
D’altres, ja fa cinc-cents anys que romanen al
mateix mas.
El passat proper: El record dels nostres avis
que van viure en un món rural, ara gairebé
desaparegut.
La vida al poble, les festes, les processons, els
balls i les caramelles. La feina al tros amb els
animals i el transport a bast fins a l’arribada
de les modernes carreteres.

Castell de Castellar abans de la restauració

Conclusió: Un castell identifica un paisatge on
la terra, els pagesos, els senyors i l’església van
crear una cultura i una manera de viure que ha
perdurat fins avui.
D’aquest paisatge i d’aquesta cultura, sigui
quin sigui el nostre origen, en som tots hereus.

MANRESA
manresa@viatgesmasanes.com
Born, 6
Tel. 93 872 48 77

Podeu consultar
tots els butlletins
a la nostra
pàgina web
www.aarb.cat

MANRESA
bonavista@viatgesmasanes.com
Mn. Jacint Verdaguer, 30-32
Tel. 93 878 41 41
Més informació a la web

www.viatgesmasanes.com
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Visites guiades:
a la Torre del Palau de
Terrassa, al conjunt
de les esglésies de
Terrassa i a la Cartoixa de Vallparadís.
Inscripcions:
a Viatges Masanés
de Manresa, Socis
AARB, a partir del
dilluns 21 de gener, i
no Socis a partir del
dimecres 23 de gener.

LES TARDES
DELS CARLINS
Dia i hora:
Divendres, 22 de
març a les 19.00 h.
Conferència:
“El context històric
de l’Eixample de
Barcelona: de l’utopia a la realitat”.
Conferència a càrrec
de Francesc Gasol
Lloc:
Local dels AARB. Sala
d’Actes dels Carlins.

Dia i hora:
Divendres 1 de març
de 2013 a les 19.30 h.
Lloc:
Local dels AARB. Sala
d’Actes dels Carlins.

TROBADA D’ENTITATS DE ROMÀNIC A MANRESA
Dia:
Dissabte 6 d’abril
de 2013. Sortida
de tot el dia.
Visites guiades a:
La Seu de Manresa,
al Carrer del Balç i
Sant Benet de Bages.
Dinar a Sant Benet de Bages.
Conferència a càrrec de l’historiador
Llorenç Ferrer, parlaments i Concert
a càrrec del grup
“Lupulus Ensemble”.

Sortida - Diumenge 17 de març

Hora:
Sortida de Pl. Infants
de Manresa a les
8.30 h. en autocar.

ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA DE
SOCIS DELS AARB

PENEDÈS

Xerrada - Divendres 26 d’abril

TERRASSA I
CARTOIXA DE
VALLPARADÍS

Trobada - Disssabte 6 d’abril Assamblea - Divendres 1 de març

Xerrada - Divendres 22 de març Sortida - Diumenge 10 de febrer

Activitats

LES TARDES
DELS CARLINS

Hora:
Sortida de Pl. Infants
de Manresa a les
8.00 h. en autocar.
Matí:
Visita guiada a l’església romànica de Sant
Sebastià dels Gorgs a
Avinyonet del Penedès.
Visita Guiada al
Castell de Calafell.
Tarda:
Visita guiada per
Vilafranca
Inscripcions:
Viatges Masanés de
Manresa, Socis AARB:
a partir del dilluns
25 de febrer, i no
Socis a partir del dimecres 27 de febrer.

Dia i hora:
Divendres, 26 de desembre a les 19.00 h.
Conferència:
“El castell de
Castellar”.
Conferència a càrrec
de Roser Parcerisas
Lloc:
Local dels AARB. Sala
d’Actes dels Carlins.

