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Des de la Junta dels AARB volem donar-vos les
gràcies per la vostra fidelitat demostrada amb
la vostra participació al llarg de les diferents
activitats realitzades. Hem volgut mantenir la
tradició de la nostra entitat, portant a terme
tot allò que ja fa temps que funciona prou
bé. Em refereixo a les matinals, les sortides
de tot un dia, i fins i tot, aquelles visites que
serveixen per cridar l’atenció sobre l’estat de
conservació deficient d’un determinat edifici.
Cal no oblidar el Curs de Cultura Medieval, on
procurem, -i crec que ho aconseguim- , portar
el millors especialistes vinculats a la matèria
que, de manera monogràfica, tractem en el
nostre veterà curs. Un altre element important
és el nostre butlletí, on s’hi publiquen escrits
de qualitat per tal de mantenir el prestigi de la
nostra revista. En el butlletí hi apareixerà més
d’un escrit relacionat amb el darrer viatge d’estiu
a Palència, tota una experiència que ens ha
permès aprofundir en els nostres coneixements
de Romànic.
Hi ha altres activitats que, malgrat tenir pocs
anys de vida, estan esdevenint en quelcom ja
entranyable per a nosaltres. Em refereixo a les
Tardes als Carlins i, especialment, al cicle de
Música i Romànic, activitat que ja s’ha convertit
en un referent que molta gent, encara que no
siguin socis nostres, esperen que arribi.
Aprofito el darrer paràgraf per recordar, un cop
més, el nostre desig d’obrir les nostres activitats
a la societat, fent que la nostra associació vagi
sent, cada cop, més coneguda. No parlo només
d’assistents a les nostres conferències i sortides,
sinó també de tot aquell qui desitgi aportar a la
nostra entitat els seus coneixements, és a dir, qui
vulgui fer-nos una conferència, visita guiada, o
fer un article al nostre butlletí. Naturalment,
però, sense perdre el compromís amb la nostra
massa social, sense la qual, no existiríem com a
entitat. Però hem de ser flexibles a les novetats
en forma d’activitats noves. Ja n’hem fet una:
es tracta de la caminada pels ponts de Manresa,
activitat que formarà part d’una sèrie de rutes
urbanes dins la capital del Bages, per redescobrir
la ciutat. I, a més, tenim altres novetats pensades
que anirem fent de mica en mica.
En definitiva, se’ns gira feina i això és bo!

En resposta a la petició dels Amics de l’Art
Romànic del Bages, i començant per dir que
no sóc especialista en el tema, escric aquestes
ratlles per donar a conèixer l’estat de conservació en el que es troben les Torres de Fals.

aquesta part de les Torres, van creure en que
fos necessari dedicar tants esforços i recursos
a la seva rehabilitació, tant pel poc ús que en
aquells moments es faria de les edificacions,
com també, la greu penúria que hi havia en
aquells moments desprès del conflicte bèl•lic,
que havia deixat molt tocada l’economia local.

Caldrà remuntar-nos força anys enrere per poder obtenir una visió en perspectiva de les diÚnicament es van
ferents situacions per les que ha passat aquest
conjunt arquitectònic, catalogat com Bé Cultural
atrimoni en perill
d’Interès Nacional, segons
Declaració del 8 de noes orres de als
vembre de 1988.
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Sense voler entrar en els
aspectes històrics més antics, força coneguts per
diverses
publicacions,
segurament sí que cal fer
esment a la història més
propera, i situar-nos just
després de la Guerra Civil Espanyola, durant la
qual van ser cremades tant
l’església, com la casa adjacent a la torre més antiga.

F

Antoni Arnau
A.C.R. de Fals

Un cop acabada la guerra,
i amb l’objectiu de poder-lo obrir de nou al
culte, tota vegada que en aquells anys era l’únic
de que disposava el poble, els veïns de Fals van
restaurar el temple com van poder, disposant
de molts pocs mitjans, i amb materials més
precaris que els originals, per exemple les arcades del temple originalment eren de pedra, i
es van reconstruir mitjançant maons massissos
de fang, així com part del terra, que degut a
que algunes parts també es van fer malbé, van
ser substituïdes per rajoles de ceràmica.
Tanmateix i per tal que el mossèn d’aleshores
disposés d’un sostre on viure, van arranjar la
rectoria que també havia quedat arrasada pel
foc. Les altres construccions van quedar com
estaven en aquell moment, totalment malmeses, tota vegada que ni els veïns de Fals ni
el Bisbat de Vic, aleshores propietari de tota

.

anar mantenint els camins
que menaven a l’església i
al cementiri local, situat encara avui, darrere d’aquesta
en direcció nord-est.
Van passar força anys fins
que una família de Barcelona es va interessar per la
compra del que avui anomenem el Castell de les
Torres, el qual estava sense
sostres i ple de runes. -Veure fotografies 1 i 2 -

Per tant, i amb el compromís escrit per part dels
compradors, que farien la
rehabilitació de la casa,
mantenint el bon estat de
la torre, el Bisbat de Vic,
a mitjans de l’any 1969, va vendre el castell i
les edificacions annexes a aquesta família, per
5.000 pessetes d’aquell temps.
Amb aquesta operació, el poble de Fals, va
perdre l’oportunitat de tenir la propietat del
Castell de Fals, i a canvi els nous propietaris
van efectuar les obres de rehabilitació, aixecant
sostres i posant nova coberta a l’edifici, utilitzant en moltes parts materials constructius
contemporanis, com es pot veure sota les voltes de la casa. Malgrat aquesta apreciació, com
a mínim, cal considerar que des d’aleshores,
encara que només visualment, es va recuperar
la imatge del conjunt.
L’església de les Torres -Sant Vicenç de Fals-, es
va continuar utilitzant com a temple del poble
per celebracions molt concretes, doncs l’any
1963 ja s’havia construït la nova església del
3

Patrimoni en perill. Les Torres de Fals

Fotografies 1 i 2 (1969 - Casa de la Torre Vella - Torres de Fals)

Raval de Fals, i allà s’hi havia traslladat gairebé
tota l’activitat de culte, Tanmateix, el mossèn
va deixar de viure a la rectoria de les Torres, ja
que la vivenda no tenia cap tipus de condició
d’habitabilitat, i per tant, l’edifici va quedar
desatès.
Tot plegat va provocar que, amb el pas dels
anys, es produís una greu degradació tant de
l’església, com de la rectoria, fins que a la dècada del 2.000, s’hi van deixar de practicar oficis
religiosos degut al perill d’esfondrament que
presentaven el cor, les voltes i la teulada.
Finalment als anys 90, des de l’Ajuntament,
mitjançant contactes i negociacions amb el Bisbat de Vic i la Diputació de Barcelona, que va
ser qui se’n va fer càrrec, es va donar inici a la
restauració de les voltes de l’església, les quals
actualment tenen un bon grau de conservació.
4

Resta pendent l’arranjament del cor -fotografia 3-, que pel que sembla, properament serà
efectuat per la Diputació de Barcelona, la qual
ja ha fet els estudis corresponents en relació al
moviment de les parets de l’església, i per tant
es pot dir que per aquest element, la rehabilitació està encaminada cap a la seva execució.
Un altre punt més preocupant actualment per
la seva degradació i perillositat, és el de la Torre
Nova, la qual va ser adquirida juntament amb
una part dels terrenys adjacents per l’Associació Cultural Recreativa de Fals l’any 1993.
Casualment, persones que estem intervenint a
les Torres pel Pessebre Vivent, a finals de 2012
vam observar que hi havia unes esquerdes a
la pedra de la base de la torre, i que s’havien
engrandit les que ja hi havia al pilar de pedra
situat a la seva base.

Patrimoni en perill. Les Torres de Fals
sita fou la presa de dades per tal de realitzar
una valoració preliminar de l’estat actual de
l’esperó, detectar zones que puguin suposar
un risc, i establir recomanacions, en cas que
sigui necessari.
2.- La situació de la Torre Nova, al marge dret
del torrent de I’Infern, sobre un escarpament
d’uns 12 metres d’alçada, en forma d’esperó
rocós, format per un estrat rocós sustentat en
una base lutítica, ha permès una erosió diferencial de la base de l’escarpament per part
del torrent, quedant la part superior descalçada, amb un voladís de fins a 4 metres.

Fotografia 3 (2013 - Cor de l’Església de Sant Vicenç
de Fals)

A partir d’aquesta observació, ens vam posar
en contacte amb l’Ajuntament de Fonollosa, el
qual va demanar una visita tècnica a l’ Institut
Geològic de Catalunya, el qual va emetre el
següent informe:
En data 26 d’abril de 2013 (RE 527), ha tingut
entrada la nota tecnica emesa per I’Institut
Geológic de Catalunya, referida a l’estat de
l’esperó rocós damunt del quals’ubica la Torre
Nova, del conjunt arquitectónic de les Torres
de Fals (Castell de Fals).
S’ha dona trasllat de la documentació als serveis tècnics, els quals han emès el següent
informe:
1.- Aquesta nota s’emet com a resultat de la
visita feta, per un tècnic de I’JGC, en data 1
de febrer d’enguany. L’objectiu d’aquesta vi-

3.- L‘escarpament presenta, adossat al seu
parament que dona a nord, les restes de l’estrep del que arrancava l’arc del pont que l’unia
amb la Torre Vella, conformant el Castell de
Fals. En aquest estrep, format per blocs de
gres units amb calç s’observen - unes esquerdes recents que el travessen de dalt a baix,
amb una obertura més gran a la part superior
(d’uns 3 cms), i que es van tancant progressivament cap avall. Els blocs que es troben
al peu de l’estrep es troben degradats per
l’efecte de l’aigua i, al seu entorn, s’observen
alguns altres blocs que s’han després recentment de la part superior.
4.- Al lateral dret de l’estrep hi ha una petita
balma, amb una surgència d’aigua que forma
una basseta. El sostre de la balma correspon
a un estrat de gres, damunt del qual s’hi forma una altra balma “penjada, associada amb
materials més argilosos, amb el sostre format
per l’estrat superior de conglomerat i gres.
En aquest nivell de gres s’han observat dues
esquerdes verticals, que el travessen perpendicularment a la paret, i que presenten una
obertura d’uns 0.5 cm i un desplaçament vertical a la punta d’uns 3 cm. A la part superior
de l’estrat, corresponent al “terra” d’aquesta
balma penjada, també s’observa una altra
esquerda que recorre tata la paret, amb una
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obertura d’uns 3,5 cm. En el lateral oest de
l’esperó, format per l’estrat de conglomerat i
gres, i per sobre de la balma penjada, s’observa una important esquerda amb forma
esglaonada que travessa tot l’estrat verticalment. Aquesta esquerda presenta una direcció est-oest amb una obertura entre 2 i 3 cm, i
un desplaçament lateral d’uns 2,5 cm.

Arrel d’aquest informe, l’Ajuntament de Fonollosa va emetre l’octubre de l’any passat, una
Notificació adreçada a l’ACR de Fals, en la
qual se la comminava a prendre mesures de
control de les fissures i protecció per a les persones, en el sentit que no es permetés l’accés a
l’esplanada de sota la torre, així com tampoc
sobre l’escarpament, on s’havia detectat l’esquerda -fotografies 4 i 5-.
Dins la mateixa Notificació es feia esment a

Fotografies 4 i 5 (2013, situació de la base de la Torre Nova)
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que el 3 de juny de 2013, L’Ajuntament de Fonollosa havia sol.licitat a Patrimoni de la Generalitat l’assistència tècnica i econòmica per
tal de dur a terme les actuacions necessàries
per garantir la seguretat de les persones i dels
béns que puguin resultar afectats.
Ha passat més d’un any d’aquesta sol•licitud,
i de moment, no tenim cap notícia o indici
que l’Administració estigui en disposició d’intervenir per efectuar qualsevol tipus d’actuació
encaminada al sosteniment i rehabilitació de
l’estructura, i cal esmentar que donada l’envergadura de les obres a realitzar, des del poble de
Fals no tenim capacitat per fer-ho pels nostre
propis mitjans.
Per tant, vull agrair l’oportunitat que ens donen els Amics de l’Art Romànic del Bages per
fer ressò d’aquesta situació.

A l’hora de parlar dels ponts de Manresa, hem
Cardener, entre Valldaura i la zona esportiva
de tenir present que podem enfocar-ho de didel Congost, ocupen el lloc de velles estrucverses maneres. Si ens referim a Manresa com
tures industrials i ferroviàries en desús, horts,
a terme municipal, haurem de cercar ponts al
barraques i erms.
llarg de les carreteres, rius i rieres d’aquest terPont Vell. El més emblemàtic dels ponts manme. Si adoptem un punt de vista històric en
resans, és alhora, el més desconegut. D’entrada
funció de l’antiguitat d’alguns d’aquests ponts,
ens trobem davant d’un pont dels anomenats
com són per exemple, el Pont Vell, el Pont
“d’esquena d’ase”, amb vuit arcs adovellats, el
Nou i el Pont de Vilomara, llavors hauriem
darrer d’aquests fou escapçat a la vora dreta del
de recordar que, en aquella época medieval, el
riu per la construcció de la carretera. A cada
terme de Manresa era molt més gran que ara,
costat de l’arc central hi poi ocupava, a part de l’actual
veure dos buits que reEls ponts de Manresa dem
terme manresà, l’espai que
corden dos finestrals, per tal
ocupen ara els termes de Sant
d’oferir poca resistència a les
Francesc Gasol Pujol
Joan de Vilatorrada, Santpecrescudes del riu. En aquest
dor, Sant Fruitós de Bages,
darrer sentit, hem de fixar-nos també en els
el Pont de Vilomara, i una part dels termes
trencaaigües. És peatonal amb un empedrat de
de Rajadell, Fonollosa i la parròquia de Salecòdols. Té, a més, una placa que recorda l’alçalles, corresponent al terme de Sant Salvador
da que va agafar l’aigua en el fort aiguat del 12
de Guardiola. Un altre criteri que podem tenir
d’octubre de 1907. De plaques d’aquest tipus,
és el de incloure-hi els aqüeductes, donat que,
n’hi ha dues més en aquesta zona urbana del
tradicionalment, també els hem anomenat
Cardener: a la veïna església de Sant Marc, i a
“ponts”; un exemple d’això ho seria el Pont
la intersecció del Passeig del Riu amb el carrer
Llarg, de la Sèquia, entre d’altres.
Folch i Torres.
Però si ens limitem al nucli urbà de la ciutat,
S’havia dit que era un pont d’origen romà del
a part dels ponts del riu Cardener, podriem
baix imperi, però d’això no n’estem segurs,
esmentar el desaparegut Pont del Salt dels Gosmalgrat tenir un cert sentit, si recordem que,
sos, a l’antic torrent de Sant Ignasi, i que actutot i que no va existir cap ciutat romana, sí
alment en el seu lloc hi ha l’anomenada Passaque hi havia un poblament dispers al Pla de
rel.la de les Escodines. També caldria recordar
Bages vinculat al món del vi. Però el que si
el Pont de Ferro, del FF.CC., a la Carretera de
sabem és que es tracta d’un pont medieval de
Vic. I no hauriem d’oblidar els viaductes de
finals del segle XII, o principis del XIII, que
les principals carreters d’entrada i sortida de
permetia arribar a la ciutat a través d’un camí
la ciutat.
secundari pertanyent al Camí Ral de Manresa.
No obstant, ens centrarem en els cinc ponts
Aquest important camí, venint de Barcelona
dels riu Cardener, al seu pas pel casc urbà de
i passant perl Sant Llorenç de Munt i VallhoManresa, delimitats per dos viaductes: al sud,
nesta, creuava el Llobregat a través de, l’aleshoel de la variant de l’Eix del Llobregat, a l’alçada
res manresà, Pont de Vilomara, i arribant a la
de Sant Pau; i al nord, el de l’Eix transversal,
ciutat passant pel costat de la Culla, per Santa
limitant amb Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta doncs, -venint del sud- , del Pont Vell, Pont
de la Reforma, Pont de Sant Francesc, Pont del
Congost, i Pont Nou. Cal valorar que l’entorn
del riu manresà ha estat dignificat de mica en
mica, fent que actualment no hi hagi excuses
perquè la ciutat segueixi vivint d’esquena el
riu. El Passeig del Riu, al Barri Vell; el Parc de
Josep Vidal, al barri de Valldaura; i el Parc del
Pont Vell
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Clara, per les Escodines, que era el principal
raval manresà, i després de creuar el torrent de
Sant Ignasi (o Mirable), ingressava a Manresa
pel portal de Sobrerroca. Però, aleshores, on es
formava l’esmentat camí secundari? A l’alçada
de Castellbell, just allà on trobem el Pont Vell
d’aquesta població i, per tant, creuava el riu Llobregat fins l’altra riba. A partir d’aquí, el camí
secundari prenia dues direccions: cap al sud, en
sentit Monistrol i Montserrat; i cap al nord, per
anar cap a Manresa. Aquest fet, és el que dona
sentit a l’existència del Pont Vell manresà.
L’any 1931, amb l’arribada de la II República,
fou declarat “Monument Nacional”, però al
1939, va ser destruït parcialment, a les acaballes de la Guerra Civil. No va ser fins entre els
anys 1960 i 1962 que va ser refet per la Direcció General d’Arquitectura, amb l’aportació de
l’arquitecte Pons Sorolla. Finalment, ja fa uns
quants anys, va ser enderrocada la Fàbrica del
Pont, otorgant al pont, una millor perspectiva,
que combinada amb el conjunt de la Cova i la
basílica de la Seu, a més de Sant Marc, la creu
de terme, entre altres elements, esdevé la imatge més coneguda arreu, de Manresa.
Pont de la Reforma. Fins ben acabada la
Guerra Civil, l’estació del Nord estava unida
amb el centre de la ciutat amb una passarel.la
de ferro. Quan no hi havia automòbils, no es
trobava a faltar cap pont, però a mesura que
ens endinssavem en el segle XX, l’automòbil
anava tenint cada cop més presència i, va ser
en aquells moments, que hom considerava
l’entrada a Manresa, venint des del sud, poc
digne.
Entre els anys 1940 i 1942 es va realizar el
“Pont de l’Estació”, com se’l coneix encara,
però de seguida va adoptar el que seria, fins
encara avui dia, el seu nom oficial de “Reforma”. Aquesta denominació prové del projecte
de reforma de l’entrada sud de Manresa, realizat per l’arquitecte Josep Firmat, consistent
en realizar l’esmentat pont, -amb la decisiva
aportació de l’enginyer Jaume Mas-, unint l’es8

Passarel .la estació del Nord (desapareguda)

tació del Nord amb la Plaça de Sant Domènec,
a través d’una nova plaça (la de la Reforma)
i una nova avinguda (c. d’Alfons XII), fins al
Born i St Domènec. Al mateix temps, per tal
de donar més monumentalitat al projecte, es
feia la reforma neogòtica de la Seu, a càrrec de
l’arquitecte Alexandre Soler i March, unint la
basílica amb la nova plaça de la Reforma amb
unes escales, avui inacabades.
La realització del pont no era barata, sobretot
tenint present que el país sortia de la guerra, i
es demanà ajuda a la “Compañía de Ferrocarriles del Norte”, sense èxit, i també al “Servicio
Nacional de Reconstrucción y Reparación de
Regiones Devastadas”, aquesta opció sí que va
funcionar, però obligant a presoners de guerra
a treballar en la construcció del pont. Finalment, el 30 de juny de 1940 es posa la primera
pedra, en un acte solemne on les autoritats entonaven els “Viva España”, “Viva el Caudillo”,
a més de cantar el “Cara al Sol”. Entre els anys
1964 i 1965, el pont va ser reestructurat, treient els arcs d’entre els pilars i anivellant la
plataforma.
En els pilars del pont hi trobem vuit relleus
classicistes, set dels quals va ser realitzats als
anys quaranta per l’artista barceloní Joan
Pueyo. Al costat est del pont, els relleus són
un homentage al comerç, la indústria, l’agricultura i les arts, a través de les respectives
divinitats gregues: Hermes, Hefest, Demèter i
Athena Parthenos. Al costat oest hi tenim les

Els ponts de Manresa

Pont de la Reforma

anomenades “Glorias manresanas”, on hi veiem a Sant Ignasi de Loiola, una al.legoria de
la Llum, la Batalla del Bruc, i el darrer relleu,
realitzat als anys seixanta, que representa un
homenatge al mateix pont.
Pont de Sant Francesc. Amb els seus cinc
arcs i els tallaaigües arrodonits, se l’anomena,
encara avui dia, com el “Pont de Pedra”. La
causa d’això és perquè substitueix el pont que
hi havia abans, de fusta. El seu nom oficial
de Sant Francesc és degut a la proximitat amb
l’església del mateix nom. Aquest pont és de
l’any 1891, i permetia accedir a Manresa venint des d’Igualada i des de Barcelona. La seva
solidesa va ser molt qüestionada en el seu moment, però els dubtes van desparéixer quan va
resistir sense problemes l’aiguat de 1907. En
canvi, el pont del tren dels FF.CC. que hi havia
al seu costat, si que va caure davant d’aquell
fort aiguat, i després de ser reconstruït, va ser
destruït al 1939. Ha estat objecte d’algunes modificacions; les seves baranes originals de pedra
van ser subsitutïdes per les actuals, de ferro, i a
més, a causa de l’elevat trànsit rodat, les seves
voreres van ser ampliades.
Pont del Congost. És, amb diferència, el
menys històric i artístic, dels cinc ponts urbans del Cardener al seu pas per la capital
del Bages. A més, passa desaparcebut, doncs
no hi ha la possibilitat de pasar-hi per sota,

Pont Nou

i per tant, no es pot contemplar massa bé la
seva estructura. No obstant això, fa una funció de gran importància, ja que és l’únic pont
per vehicles que trobem al costat de ponent de
la ciutat. L’altre pont d’aquest sector,- el Pont
Nou -, ara és peatonal.
A finals dels anys seixanta, la ciutat ja ultrapassava el riu en aquest sector de ponent; ja
existien la pista d’atletisme i el pavelló de bàsquet, ambdós equipaments al Congost. També
el cementiri, realitzat a mitjans del segle XIX
als afores, i que ja començava a estar més a
prop del casc urbà. A més, el barri de la Plana
del Pont Nou, amb les seves fàbriques i tallers,
havia crescut molt, com també havia tingut
un gran creixement, la veïna població de Sant
Joan de Vilatorrada (o de Torroella, com es
deia llavors). Això feia que el Pont Nou fos
insuficient per canalitzar prou bé el, cada cop
més creixent, trànsit rodat. La solució va arribar l’11 de setembre de 1972, amb l’inauguració del Pont del Congost, dins d’un pla parcial
que també projectava la carretera de Sant Joan.
Pont Nou. Es tracta d’un pont de 5 metres
d’amplada, més d’11 metres d’alçada i 140 metres de llargada, dels més llargs de nostre país
que corresponguin a l’època medieval. Consta
de vuit arcs, tot i que inicialment, en tenia nou,
doncs va ser escapçat per dues bandes amb les
realitzacions de les carreteres de Cardona, en
9

Els ponts de Manresa
instal.lats a cada costat del riu, durant els seus
primers cinc anys d’existència.

Vista de Manresa d’Alexandre Laborde. 1806

un costat, i de la de Sant Joan, a l’altre costat.
És de l’any 1322, el mateix any oficial de l’inici
de les obres de la Seu i del Carme. L’explicació
d’això, és que ens referim al seu arquitecte, Berenguer de Montagut, com a autor d’aquestes
tres grans obres arquitectòniques manresanes.
El manresà Guillem d’Artús. Va ser-ne el mestre d’obres. Fou un privilegi de l’any 1312, que
rei Jaume II, concedí a la ciutat de Manresa
per tal de facilitar el comerç. Per fer servir el
pont, calia pagar un pontatge en uns burots

10

L’anteriorment esmentat Camí Ral que, venint
de Barcelona entrava a Manresa per les Escodines i Sobrerroca, continuava per l’interior de
la ciutat a través del carrer de Sant Miquel, i
un cop creuada la Plana (actualment de l’Om),
seguía pel carrer d’Urgell, -el nom ens indica la
direcció que prenia el camí-, sortia de la ciutat
pel Portal de Valldaura i continuava per l’actual carrer del Còs,- un altre raval ciutadà, però
més petit que el de les Escodines -, i finalment
havia de crear el riu per dirigir-se cap a la Segarra, l’Urgell, i en definitiva, cap a Lleida.
Al segle XVII, i també més tard, al XVIII, va patir unes riuades que va afectar alguns dels seus
arcs. Durant la Guerra del Francès, a principis
del XIX, les seves baranes van quedar malmeses. A la Guerra Civil, tres arcs del costat de la
Carretera de Sant Joan, van ser dinamitats, i
refets de nou al 1940. Ha patit. A més, ha sofert el feixuc pes del trànsit durant tot un segle,
fins que finalment, -i feliçment- , fou peatonalitzat l’any 2001. Poc després va ser declarat Bé
d’Interés Nacional.

Al capítol anterior d’aquesta sèrie explicàvem
si no podia ser assignat a una identitat crocom en l’església de Sant Feliu de Terrassola es
nològica i estilística precisa. No tenien interès
van eliminar les restes que quedaven del seu
en els edificis híbrids, ja que la autenticitat
absis nord per col.locar al seu lloc una estrucdels monuments residia en la seva homogetura totalment inventada, en la qual, a més a
neïtat i no en el resultat de la successiva semés es va fer servir el material procedent d’aldimentació de fases de diferents èpoques. En
tre absis romànic original
conseqüència, es procedia
que va ser desmuntat per
freqüentment, en nom de
istòries del
aquest fi, aquell de Sant
la unitat d’estil i seguint
ages
Martí de Puig-ermengol. romànic del
la lògica del concepte de
El nou absis es va escul- Els absis romànics inventats “monument-tipus”, a la
pir d’acord amb el model
supressió d’afegits postedel Bages
propi que s’ha denomiriors a la construcció dels
nat Romànic Llombard
edificis. Viollet-le-Duc va
Juan Antonio Olañeta Molina
o Primer Romànic, i que
donar una definició de la
es caracteritza, entre altres coses, per la seva
paraula restauració en què legitimava aquest tidecoració d’arquets cecs sota la cornisa i la
pus d’intervenció invasiva en l’edifici, el qual,
presència d’unes franjes verticals que sobresuren comptes de ser “conservat”, passava a ser
ten del mur, com si fossin reforços prismàtics,
“modificat”: “Restaurar un edifici, no consisdenominades lesenes. Molt probablement, el
teix en conservar-lo, reparar-lo o refer-lo, sinó
fet que les restes de l’absis primigeni fossin
en restituir-lo a un estat complert que potser
totalment llises va poder fer considerar a qui
que no hagi existit mai en un moment donat”.1
va intervenir en aquest edifici que aquest deAquest enfocament invasiu, que acaba
via ser substituït per un absis inventat, però
amb bona part de la lectura arqueològica
conseqüent amb els cànons del romànic més
de l’edifici i que no respecte les realitzahabitual en Catalunya. Així mateix, l’absis
cions de períodes que no es consideren
principal, el septentrional, del qual tan sols es
interessants, compta amb més exemples
conservaven unes poques filades de carreus, va
a la comarca del Bages, en concret amb
ser totalment reconstruït d’acord amb el mauna sèrie d’absis que van ser totalment
teix model, de tal manera que allò que veiem
reconstruïts en el procés de restauració.
en la actualitat –una estructura absidal formaEl primer que comentarem es troba a l’església
da per tres entrepanys delimitats per dues lede Sant Cugat de Racó, en el municipi de Nasenes i coronats pels respectius frisos de tres
vàs. A la intervenció que s’hi va realitzar entre
arquets cecs– hauria de considerar-se més com
els anys 1956 y 1962, i arran del descobriment
una obra neoromànica.
dels fonaments de l’absidiola septentrional,
aquest es va refer ex novo. En consonància
Tot i que aquesta acamb la resta de l’edifici i amb l’absis princituació va tenir lloc
pal, i seguint l’esmentat esperit de cerca de la
durant els anys setanta
homogeneïtat es van seguir les pautes del Rodel segle passat, aquest
mànic Llombard. Tres lesenes, dos de les quals
enfocament d’interenganxades estan al mur exterior del presbiteri
venció es remunta a
i al braç del transsepte, respectivament, estrucla centúria anterior.
turen la superfície absidial en dos entrepanys,
D’acord a l’opinió
coronats ambdós per quatre arquets cecs. Tot
d’alguns especialistes
el conjunt descansa sobre d’un sòcol de condel segle XIX, un edisiderable alçada. Una senzilla finestra amb arc
fici
no
podia
tenir
un
Àbsidiola nord de Sant Cude mig punt i de doble esqueixada s’obre en
gat de Racó (foto JAOM) valor de testimoni real

H

B

III

1. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1856, voz « restauration »
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Els absis romànics inventats del Bages

Àbsis de Sant Pere de Serraïma (foto
JAOM)

Estat de l’esglèsia de Sant Pere de Serraïma desprès de la demolició de la sagristia en 1978 (foto: autor desconegut)

el centre de l’absidiola. En el seu estat actual,
aquesta estructura no és sinó una reconstrucció hipotètica fruit del segle XX. Tanmateix,
s’havia previst fer el mateix amb l’absidiola sud, enderrocant la sagristia, per falta de
pressupost, per sort, no es va portar a efecte
aquesta idea. Afortunadament, en l’actualitat
predominen el rigor i el respecte pels restes arqueològics i, per exemple, a ningú se li acudeix
“recrear” una hipotètica capçalera romànica en
la propera església de Santa Maria de les Esglésies a partir dels restes hi trobats.
Un cas molt interessant és l’absis de l’església de Sant Pere de Serraïma, en el municipi
de Sallent, respecte del qual tenim notícies
contradictòries. Per una banda, algun autor
ha afirmat que ens havia arribat fins a l’actualitat la pràctica totalitat de l’edifici romànic,
opinió que sembla coherent amb certes descripcions de la restauració que ens podrien
portar a pensar que l’absis s’havia conservat
bastant íntegre. No obstant això, la descripció
d’algun altre autor, que utilitza expressions
com ara “reconstrucció de l’absis semidestruït” o “reconstrucció total del seu aspecte
exterior”, però, sobre tot, unes fotografies
realitzades en 1978 en el decurs de les fases
inicials de la intervenció2, i en les que s’aprecia que l’únic que es conservava de l’absis era
la part inferior del costat nord i l’arrancada
d’una lesena, no deixen cap dubte en relació
amb que aquest element hauria estat pràcti-

Absidiola lateral est i àbsis central de
Sant Sebastià del Castell de Sallent
(foto JAOM)

cament eliminat al construir la casa-rectoria.
Conseqüentment, allò que veiem avui dia
es, de nou, una recreació hipotètica realitzada a partir dels minvats restes preservats.
Finalitzarem amb un altre edifici localitzat a
Sallent, l’església rodona de Sant Sebastià del
Castell. En origen aquest interessant temple
comptava amb dues absidioles laterals que
flanquejaven l’absis central, de major mida.
Aquells van ser eliminats en les reformes realitzades en 1805-1812, tot i que es van conservar
els arcs d’accés, l’arrancada de la volta i uns restes dels arquets de l’absidiola sud. Entre 1975
y 1976 l’entitat sallentina La Trenta-sisena va
realitzar una sèrie d’intervencions en las quals
es van eliminar els afegits neoclàssics i es va refer totalment l’absidiola oriental. L’any 1979,
i després d’una paralització de les obres, es va
reconstruir l’absidiola oposada. Ambdós elements, igual que l’absis central, van ser dotats
del “irrenunciable” fris d’arquets cecs. La polèmica que va aixecar aquesta intervenció serà
l’objecte del nostre proper capítol.
Cal situar aquests casos en la seva època i en
els criteris de restauració que hi imperaven,
afortunadament, ja superats en bona mesura.
Els avenços tecnològics ens permeten avui dia
realitzar aquestes reconstruccions de forma
virtual, sense tocar l’edifici i, en conseqüència,
sense perdre de forma irremissible la informació arqueològica que els seus murs ens han
guardat fins als nostres dies.

2. Aquestes fotografies estan exposades en una mena de tauler d’anuncis a l’interior de l’església. Hem intentat, sense èxit,
localitzar l’autor. Agrairíem que qualsevol informació al respecte sigui enviada a info_wwwclaustro@yahoo.es
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L’entrevista
Parlem amb ...
Gabriel Mora i Arana

Gabriel Mora i Arana va néixer a Castellar
del Vallès el 1925. Manresà d’adopció és
un dels poetes de la comarca que ha assolit
un major prestigi i honor per la seva obra.
Mora i Arana va viure part de la seva infantesa a la Colònia Vidal, on treballava el
seu pare, muntador de filatura. Però va ser
a través d’un amic de la seva mare, Joan
Arús, un poeta noucentista de renom, que
es va començar a interessar per la poesia.
Mora i Arana s’ha forjat com a poeta de
forma autodidacta, tot i que va poder seguir els estudis a l’escola de la Colònia
Vidal, i posteriorment, per correspondència. Amb la pràctica i l’assimilació de les
tècniques poètiques, Mora i Arana va esdevenir un gran poeta arribant a recollir
nombrosos premis de prestigi com la Flor
Natural i la Viola d’Or i Argent dels Jocs
Florals. Aquests premis li van permetre
obtenir el títol de Mestre en Gai Saber el
1990. El passat mes de març, Òmnium li va
fer un acte d’homenatge coincidint amb el
Dia Mundial de la Poesia.
En quin moment li va venir la inspiració

Per Maria Costa
per començar a compondre poesia?
La idea de practicar poesia em va venir ja des
de ben petit. Jo vivia a la Colònia Vidal i llegia poca cosa, sobretot el Patufet. El meu pare
era muntador tèxtil i la meva mare va créixer i
viure a Castellar del Vallès. Allà tenia un amic
que era un notable poeta de l’època, en Joan
Arús, considerat un poeta floralesc. Joan Arús
participava als Jocs Florals i el 1930 era considerat un poeta amb molt prestigi. Joan Arús i
la meva mare eren veïns i li havia dedicat un
llibre de poesia. Jo havia llegit moltes i moltes
vegades aquell llibre, em fascinava. El vincle de
la meva família amb Joan Arús i la celebració
dels Jocs Florals, el premi del Gai Saber... tota
aquesta grandesa tenia molt ressò.
Vam haver de marxar de la Colònia Vidal i
vam venir a viure a Manresa. Quan fèiem la
mudança, entre les caixes, va sortir un exemplar del diari El matí de 1936, on es parlava
dels Jocs Florals. Quan vam venir a Manresa
jo tenia uns 11 anys, el meu pare estava a la
presó per circumstàncies polítiques i jo vaig
començar a entretenir-me a escriure poesies
només coneixent per sobre la tècnica poètica.
Vaig començar a escriure sense normes.
Així, podríem dir que ha estat autodidacte des de l’inici de la seva carrera com a
poeta?
Sí, podríem dir que vaig ser autodidacte encara
que vaig anar a l’escola de la Colònia Vidal de
ben petit. Amb la Guerra Civil, el meu pare em
va apuntar a una escola per correspondència.
Tot i això, amb 14 anys vaig començar a treballar en un taller mecànic de peces roscades i
diversos accessoris per la indústria tèxtil i vaig
continuar escrivint i presentant diverses composicions en certàmens de Jocs Florals.
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L’entrevista
Com va aconseguir formar-se com a poeta
a partir d’aquest inici tan modest?
Primer vaig començar a escriure uns quants
reculls de versos sense norma i certament, no
tenien massa importància. Però mica en mica,
s’anava encaminant la meva carrera poètica
cap a una bona finalitat en el si de la poesia
noucentista. Llavors va venir el servei militar
i va ser una bona època ja que em vaig poder
entretenir a millorar i reforçar la meva tècnica
poètica. En acabar el servei militar ja no vaig
deixar d’escriure. En aquell moment, vaig començar a recordar la importància dels Jocs Florals que sempre havia llegit i sentit a parlar a la
mare en relació amb el seu amic en Joan Arús,
i em vaig començar a interessar per aquests premis. Així que vaig començar a buscar temes
interessants dins les bases del certamen sobre
els que escriure i trobar la inspiració.
Els premis van arribar de seguida?
Bé, sí, mica en mica van començar a arribar

els premis, tot i que el primer va ser un premi
petit però que em motivava a seguir escrivint,
malgrat que encara no dominava del tot la
tècnica i la normativa poètica. Hem de tenir
present que durant molts anys, el certamen
dels Jocs Florals va estar prohibit patint les
conseqüències de la repressió catalanista duta
a terme per la dictadura franquista. Durant
aquests anys, els Jocs Florals es van continuar
celebrant a l’exili en diferents ciutats d’arreu
del món com per exemple a Caracas, Veneçuela. Amb el restabliment de la democràcia els
Jocs Florals van tornar a Barcelona, i el 1977,
jo anava per guanyar l’Englantina d’Or atorgada a la millor composició poètica de tema
patriòtic, però no va ser així i vaig ser premiat
amb el premi de la Flor Natural, categoria pels
poemes de tema lliure, amb el poema Plenitud
intacta. Després d’uns anys de participació en
diferents certàmens sense èxit, tot i que sí vaig
guanyar alguns accèssits, el 1990 vaig guanyar
la Viola d’Or i Argent dels Jocs Florals, atorgat
a la millor composició poètica de tema religiós
o moral, amb el poema
Procés obert. Aquest
premi de la Viola d’Or
i Argent va ser el més
important de la meva
carrera ja que em va
permetre obtenir el títol de Mestre en Gai
Saber, aquell mateix
any. Jo escrivia de forma molt personal i
aquests èxits els vivia
de la mateixa manera,
íntimament. De tota
manera, és cert que
amb aquests premis, la
meva carrera com a poeta va obtenir bastant
prestigi i honor.

Fotografia de l’acte d’homenatge a Gabriel Mora i Arana, el passat 21 de març organitzat
per Omnium Bages
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És cert que també ha
escrit en Esperanto i

L’entrevista
ha obtingut alguns premis?
Doncs sí, al llarg de la meva carrera com a poeta, he escrit principalment en català; tot i que
també en castellà i esperanto. És cert, també,
que les creacions en aquestes llengües podríem dir que eren marginals dins la meva obra.
De fet, l’última poesia que vaig escriure en esperanto va ser premiada en un concurs anual
celebrat el 2011 a Hongria.
Quina ha estat la seva relació amb els
Amics de l’Art Romànic del Bages, durant
tots aquests anys?
Sempre hi hagut una relació de col.laboració
mútua. A vegades, els AARB em demanaven
que els ajudés a triar una poesia pel butlletí o
que n’elaborés una relacionada amb l’art o el
Nadal. Durant una època, vaig estar col.laborant amb el butlletí després d’escriure un llibre
sobre trobadors catalans.
Quina creu que ha estat l’aportació dels
AARB per fomentar la cultura a la ciutat?

Els AARB eren d’una florida extraordinària.
Era una de les entitats que aportaven cultura i
van desvetllar l’interès de molta gent que tenia
l’aspecte cultural adormit.
Una de les últimes poesies relacionada amb els
AARB que vaig escriure va ser una que em van
sol.licitar sobre el campanar de Sant Benet.
El passat 21 de març de 2014, l’entitat
Omnium Bages li va organitzar un homenatge aprofitant el Dia Mundial de la Poesia. Com es va sentir en l’homenatge?
La veritat és que va ser un dia molt emotiu.
Òmnium va organitzar-me un homenatge per
lloar la meva carrera com a poeta en un dia
molt especial. En l’acte es va fer una lectura de
diversos dels meus poemes i inclús vaig poder
llegir-ne un jo mateix. A més, aquell dia es va
donar el tret de sortida a una exposició presentada com “Gabriel Mora i Arana. Paraula
de Poeta” que es va poder visitar durant una
setmana a la Biblioteca del Casino. Estic molt
agraït per aquest acte tan bonic.
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Fotos d’activitats dels AARB
Caminada a la Sèquia
03.05.14
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Fotografies:
Susi Garcia i Josep Vilallonga

Fotos d’activitats dels AARB
Caminada a la Sèquia. 03.05.14
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Fotos d’activitats dels AARB
Sortida a Barcelona.
Museu Marés i Hospital de Sant Pau
10.05.14
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Fotografies:
Maria Rosa Segarra

Fotos d’activitats dels AARB
Sortida al castell de Castellar
25.05.14

Fotografies: Sussi Garcia
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Fotos d’activitats dels AARB
Sortida als Ponts de Manresa
15.06.14
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Fotografies: Sussi Garcia

Fotos d’activitats dels AARB
Sortida als Ponts de Manresa. 15.06.14
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Fotos d’activitats dels AARB
Viatge d’estiu a Palència
Del 10 al 13.07.2014
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Fotografies:
Josep Llobet i Maria Rosa Segarra

Fotos d’activitats dels AARB
Viatge d’estiu a Palència. Del 10 al 13.07.2014
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Fotos d’activitats dels AARB
Viatge d’estiu a Palència. Del 10 al 13.07.2014

24

Fotos d’activitats dels AARB
Viatge d’estiu a Palència. Del 10 al 13.07.2014
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Fotos d’activitats dels AARB
Viatge d’estiu a Palència. Del 10 al 13.07.2014
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Crònica d’activitats
Vè cicle Música i Romànic
Maig i juny. 2014

Fotografies: Sussi Garcia

Torres de Fals. 11.05.14
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Crònica d’activitats
Manresa, Auditori Plana de l’Om. 24.05.14

Sant Cugat del Racó. 08.06.14
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Crònica d’activitats
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Crònica d’activitats
Santa Creu de la Plana. 22.06.14
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Lloc de Trobada:
Església romànica
de Sant Iscle.
Itinerari:
Sant Iscle, camí de
la Sèquia, Santa
Maria i Santa Anna
de Claret i tornada
per la Sèquia fins
a Sant Iscle.
Itinerari guiat per
el nostre soci Marc
Vilarmau, es faran
explicacions en
els llocs d’interès
de la caminada.
Durada prevista:
3 hores.
Porteu calçat còmode.

Hora:
Sortida de Pl. Infants de Manresa a
les 8 h. en autocar.
Visites guiades previstes:
10 h.: Museu Marés - Visites guiades per grups.
Visites: Escultura
i Gabinet del
col.leccionista.
Dinar en un restaurant de la zona.
Tarda: Visita al
Recinte Modernista de l’Hospital
de Sant Pau.
Inscripcions:
a Viatges Masanés
de Manresa, Socis
AARB: a partir del
dimarts 22 d’abril, i
no Socis a partir del
divendres 25 d’abril.

Els Amics de l’Art Romànic
del Bages tenim Facebook.
Busca’ns i fes-te’n amic

Sortida - Diumenge 25 de maig

Hora:
8,30 h.

SORTIDA A
LA CIUTAT DE
BARCELONA

SORTIDA
MATINAL AL
CASTELL DE
CASTELLAR

Sortida - Diumenge 15 de juny

CAMINADA
FAMILIAR PER
EL NOSTRE
ENTORN PROPER

Sortida - Dissabte 10 de maig

Caminada - Dissabte 3 de maig

Activitats

SORTIDA DE
FINAL DE CURS
DELS AARB ELS PONTS DE
MANRESA

Hora:
Sortida a les 9’30 de
la plaça Infants en
vehicles particulars.
No cal fer
inscripció prèvia.
Visita guiada a càrrec
de la nostra sòcia
Roser Parcerisas.

Hora:
9 h.
Lloc de Trobada:
Plaça Sant Domènec de Manresa.
Itinerari:
Pont Vell de Manresa
fins al Pont Nou
de Manresa. Porteu
calçat còmode.
Itinerari guiat a càrrec
d’en Francesc Gasol.
Es previst fer un
esmorzar a càrrec
de l’entitat per a
tots els socis dels
AARB assistents.
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Diumenge 11 de
maig a les 18’30h
Lloc: Església de
les Torres de Fals
(Fonollosa) Actuació
del Grup Maia
(noves sonoritats).
Visita guiada a càrrec
d’en Francesc Junyent
Dissabte 24 de
maig a les 18’30 h
Lloc: Auditori de la
Sala de la Plana de
l’Om de Manresa.
Toti Soler,
guitarra catalana
contemporània.
Visita guiada a càrrec
d’en Francesc Gasol
Diumenge 8 de
juny a les 18’30 h
Lloc: Església de Sant
Cugat del Racó
Anna Dahilevskaia
i Ferran Pisà Música Antiga
Visita guiada a càrrec
d’en Francesc Villegas
Diumenge 22 de
juny a les 18’30 h
Lloc: Església de Santa
Creu de la Plana
Mara Aranda - Cançons
de tradició sefardita.
Visita guiada a càrrec
de Roser Parcerisas.
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13 de juliol
al

Vè CICLE DE
MÚSICA I
ROMÀNIC 2014

Viatge d’estiu - Del 10

Música i romànic - Dies 24 de maig i 8 i

de juny

Activitats
VIATGE D’ESTIU
2014 DELS AARB
Dates:
del dijous 10 de Juliol al
diumenge 13 de Juliol.
Lloc:
El Romànic de
PALENCIA.
Dijous dia 10:
Manresa - Palencia
Arribada i dinar a l’hotel
de Palencia. Tarda: visita exterior a Villanuriel
de Cerrato, a l’església
visigótica de San Juan
de Baños, i al poble
medieval de Dueñas.
Divendres dia 11:
Ruta romànica per
“Tierra de Campos”
Matí: Església de San Martín de Frómista, Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, Església de Santiago de Carrión
de los Condes, Església
de Santa María del Camino de Carrión de los
Condes. Dinar a Palencia.
Tarda: El Romànic de la
ciutat de Palencia, visites
a la catedral de San Antolín, església de San Juan
de Villanueva del Río.

Dissabte dia 12:
Ruta romànica per
“Tierra de Campos”
Matí: Església de San
Juan de Moarves de
Ojeda, Monestir de San
Andrés de Arroyo, Monestir de Santa Eufemia
de Cozuelos, ermita de
de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar.
Dinar: a la Posada de
Santa Maria de Aguilar de Campoo.
Tarda: Ruta per el Romànic del riu Pisuerga, visites: al monestir de Santa
Maria de Aguilar de Campoo, ermita de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo,
església dels sants, Justo i
Pastor de Olleros de Pisuerga, i església monacal
de Santa Maria de Mave.
Diumenge dia 13:
Tornada a Manresa
Esmorzar a l’hotel.
Matí: Visita al monestir
de Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja),
i visita a la ciutat de
Nájera (La Rioja).
Dinar en un restaurant de la zona i tornada a Manresa.

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

