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Editorial

Teniu a les vostres mans el primer butlletí del 
curs 2015-2016 de la nostra entitat. Pot semblar 
propici fer una mica de valoració de com han 
anat aquests darrers mesos. D’entrada, -ja s’ha 
dit en anteriors ocasions-, la participació dels 
socis ha estat decisiva per poder dur a terme 
les nostres activitats amb les que busquem acos-
tar-nos a diferents èpoques de la Història, sense 
oblidar-nos, és clar, del nostre “pal de paller” 
que és el Romànic.

S’acosta el Curs de Cultura Medieval, una de les 
nostres cites obligades, no només dins la nostra 
programació anual, sinó també com tot una clàs-
sic dins l’agenda cultural manresana, sense obli-
dar-nos d’altres activitats que anireu descobrint 
en els propers mesos. Una altra cita obligada és 
el viatge d’estiu que enguany ha fixat com a ho-
ritzó la Provença, on ja s’hi havia anat fa tres 
anys visitant, però, altres indrets de la regió. Les 
ciutats d’Arlés i d’Avignon, que no poguerem 
visitaren els eu moment a causa d’una avaria, 
han estat el punt de partida d’aquesta nova vista 
a aquesta regió del sud de França. Cal esmentar 
també, el sisè cicle de Música i Romànic amb el 
resultat d’un èxit rotund; bones entrades en els 
tres primers concerts, i una extraordinària assis-
tència,- duplicant, fins i tot, més -, la quantitat 
de públic assitent. Es tracta d’un fet engrescador 
donat el gran nombre de públic que no és soci 
de l’entitat i, d’aquesta manera, ens coneix.

Sense sortir de l’apartat de les activitats i els seu 
balanç, però amb un cert to de novetat, convé 
esmentar la nostra col•laboració amb altres 
entitats, fet que s’ha intensificat en aquests dar-
rers mesos, amb el propòsit de compartir idees i 
buscar més ressó. Ho seguirem vetllant ja que és 
enriquidor. Una altra realització ha sigut el fet 
de recuperar una tradició que feia uns anys que 
teniem arraconada: el Curs de Romànic. Aquest 
curs, -realitzat durant el mes de juny- ,procu-
rarem incloure’l dins les Aules de Cultura de 
l’Ajuntament de Manresa; és bo donar visibilitat 
a l’entitat. I parlant de visibilitat, a la Festa Ma-
jor de la capital del Bages, els AARB tornem a 
ser-hi presents, com ja haviem fet anys enrrere, 
participant a les Visites a la Manresa Descone-
guda, on la nostra aportació rau en mostrar els 
ponts que Manresa té en el seu riu Cardener.

Tot plegat, i altres idees que hi estem treballant, 
i que desitgem que us agradin, omplirant els pri-
mers mesos després de l’estiu.

Us hi esperem !
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Aquest és un resum de les conferències que 
vaig fer a Monistrol de Montserrat el 7 de Fe-
brer i repetida a la seu de la associació d’Amics 
de l’Art Romànic del Bages del 15 de Maig, so-
bre el tema dels Mites fundacionals de la Vila 
de Monistrol de Montserrat. 

Les conferències volen aclarir les diferents in-
terpretacions històriques que s’han fet sobre 
els mites fundacionals 
d’aquesta vila. Aquests 
giren a l’entorn del des-
poblament de la Plana 
de Vic i el Pla del Bages; 
de l’aïllament geogràfic 
de l’indret de Montser-
rat; de l’estatus de fron-
tera entre musulmans i 
cristians entesa com a 
una barrera rígida; de l’ocupació sarraïna de la 
muntanya de Montserrat; de les especulacions 
que s’han fet sobre el topònim del nom Mo-
nistrol i, finalment, de les diferents ubicacions 
en la fundació de la vila. Els estudis actuals ja 
han fet una revisió historiogràfica en la qual 
han descartat la validesa d’aquests mites.

Segons diu l’historiador d’Abadal, l’oposició 
que el territori català fa al domini Sarraí, féu 
que la ocupació sarraïna es fes de forma vio-
lenta a Catalunya. Respecte a la Plana de Vic 
i el Bages, Abadal pensa que el domini sarraí 
fou aconseguit amb violència. L´indici signi-
ficatiu de la desorganització del territori Oso-
nenc, era el fet que desaparegué la seu d’Auso. 
Però les seus eclesiàstiques visigòtiques veïnes 
i contemporànies, d’Urgell, Girona i Barce-
lona van subsistir. Situació de trasbals que a 
Abadal li fan presumir que la comarca roman 
desorganitzada i fins a un cert punt despobla-
da. Situació que es perllongà 80 anys, fins el 
segle següent. En l’assemblea de Tolosa del 789, 
el domini carolingi pren una decisió política 
important que afectà a tot el territori de fron-
tera amb els musulmans i l’indret on naixerà 

la Vila de Monistrol de Montserrat. En aquesta 
reunió de magnats carolingis es va ordenar la 
ferma vigilància de totes les fronteres. Abadal 
respecte a aquest primer intent de repoblació 
diu que la finalitat primària fou estratègica de 
permetre i sostenir l’expansió cap a Barcelo-
na. Aquesta tasca va ser encomanda al comte 
Borrell d’Urgell i Cerdanya. Fou la primera 

alliberació del territori 
osonenc i el primer in-
tent de Repoblació i or-
ganització. 

Fou una zona desha-
bitada tot el pla del 
Bages? Sobre aquesta 
qüestió els historiadors: 
Ramon d’Abadal, Josep 
M. Salrach, Albert Cla-

rà, Benet Ribes, Francesc X. Altés, i altres, han 
descartat el total despoblament del Bages i la 
plana de Vic. L’afirmació de Zona deshabitada 
els historiadors tradicionals havien establert 
que la revolta que al segle IX va protagonit-
zar Aissó, contra el domini franc dels com-
tats catalans explicava l’abandonament de la 
comarca d’Osona. Abadal segueix pensant 
que hi hauria alguns indígenes dispersos pro-
bablement pagans, potser alguns sarraïns que 
la devien continuar habitant. Devien ser gent 
sense cap mena d’organització, perduts en ter-
ra de ningú. La permanència de poblament en 
aquest territori es fa patent per la supervivèn-
cia d’una toponímia primitiva – en el cas de 
Gurri1- i que demostra que la plana de Vic 
no queda completament deserta. Un altre 
historiador, Salrach, també ha estudiat aquest 
període2 i explica que els partidaris d’ Aissó es 
revoltaren a Osona saquejant la Cerdanya i el 
Vallès amb l’ajut de sarraïns de les planes d’Ur-
gell i Lleida. Tanmateix, Salrach ens informa 
que desprès de la revolta vénen 15 anys de pau. 
Salrach, ens posa en evidència que, durant el 
s. IX, les relacions dels comtes catalans amb 

Monistrol 
abans dE MontsErrat: 

Els MitEs fundacionals, 
(s. ix-x)

Alfons Garcia Burgas

1. Riu de la plana de Vic, que desemboca al Ter prop de Manlleu. Toponímic pre-romà-Ibero-Basc-  Corominas, J. (1995). 
Onomasticon Cataloniae. Barcelona: Ed. Curial i La Caixa, vol. IV, p. 411.

2. Salrach, J. M. (1982). Història dels Països Catalans. Barcelona:  ed. Edhasa, p.191
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els sarraïns de l’Emirat de Còrdova no van ser 
sempre de violència amb ràtzies, sinó que es 
van donar llargs períodes de pau, i s’establi-
ren tractats al llarg de tot el segle. Aquest fet 
possibilità la convivència pacífica en la fronte-
ra. Com a mínim es va donar una repoblació 
encoberta i lliure al marge de les autoritats. 
Almenys la repoblació fou permesa tant pels 
cristians com pels musulmans. L’historiador 
Benet i Clarà, ens diu que l’Oppidum de Men-
resa3, nom antic ibèric de la ciutat de Manresa, 
possiblement té una permanència fins la inva-
sió Sarraïna o a la revolta d’Aissò, moment en 
que es despoblà el Berguedà, Bages i Osona, i 
el Ripollès; si bé ningú no creu en una despo-
blació total, sinó en una desorganització admi-
nistrativa. La permanència de la població que-
da confirmada per l’aparició en primer lloc del 
terme indígena Menresa i desprès el llatinitzat 
de Minorisa4. El Comte Borrell de Cerdanya 
havia repoblat el Bages i l’Osona i atermenà la 
Ciutat de Manresa al 798. Desprès del 826 el 
territori resta desorganitzat per la revolta an-
tifranca d’Aissó, però restà suficient població 
com per conservar el record del terme de la 
ciutat que quan tornen les antigues autoritats 
en el comte Guifré, aquest restaura la ciutat en 
la mateixa categoria i terme que havia tingut a 
inicis dels s. IX, restablint la situació anterior. 
En l’estudi crític del text de Benet Ribes, Altés 
va recollir tots els documents treballats per Ri-
bes, dels quals se’n conserven alguns originals 
del segle X o les còpies posterior5. Els perga-
mins estudiats per Ribes ens manifesten la vi-
talitat poblacional dels voltants de Montserrat. 
Podem citar les següents donacions: la Quadra 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)

de Vilamarichs el 924; les esglésies de la mun-
tanya a Ripoll el 933; d’unes vinyes a Olesa el 
940; d’un alou a Santa Cecília de Montserrat al 
terme de Vacarisses que afronta amb Santa Ma-
ria el 946; d’un alou i el Castell de Sant Pere 
Sacama el 967; un alou a Castellgalí el 980; 
una vinya a Collbató el 991; i a les darreries 
del segle X, un alou amb cases i molins als Ba-
cos (Guaro vvahezet) de Monistrol. El precepte 
que el 982 féu l’emperador carolingi Lotari, en 
el qual confirmava les possessions de les esglé-
sies de Montserrat, aporta una informació so-
bre el poblament de la muntanya. Se citen en 
el document les seves esglésies de Sant Pere i 
Sant Martí6. Sant Pere estava situada al lloc que 
més tard ocuparia la vila de Monistrol.

Cal desfer el mite de Marca considerat com 
a una frontera fixa de separació dels dominis 
musulmà i cristià. Osona va romandre com a 
territori de marca, fins que amb la conquesta 
de Barcelona al 801, la dominació carolíngia 
porta la línia de la frontera a Montserrat. Pos-
teriorment, als s. X i XI, l’extensió de la marca 
s’eixamplà més enllà dels límits inicials del 
Llobregat i el Cardener. Fou durant el govern 
de Guifré el Pilós (840 - 897) que es donà una 
ferma voluntat política no només de repoblar 
sinó, que també, de reorganitzar i estructurar el 
territori del nou comtat d’Osona. Tasca que va 
tenir continuïtat en els seus fills i descendents 
en el govern d’aquest comtat. La marca d’Oso-
na es caracteritzava per ser una frontera-coixí 
entre els dominis musulmà i cristià que, a par-
tir de Guifré, es volgué constituir en una ocu-
pació estable. Per aturar aquesta expansió van 
tenir lloc les ràtzies sarraïnes que devastaren 

3. Benet i Clarà, A. (1984). “la repoblació del Bages a l’Alta Edad Mitjana”. Miscel•lània d’Estudis Baguencs- 3. Manresa: 
Centre d’Estudis del Bages, p. 40.

4. Benet i Clarà, A. (1985). Història de Manresa: dels orígens al segle XI. Manresa: La Caixa de pensions, p.47.

5. Ribes i Calaf, B. (1990). Història de Montserrat (888-1258). Barcelona: Curial –  Abadia de Montserrat ;  Ribes i Calaf, B. 
(1997). Annals de Montserrat (1258-1485). Barcelona: Curial –  Abadia de Montserrat (aquestes dos edicions són a cura 
de Xavier Altés)

6. Alou s’ha d’interpretar com extensió de terra lliure, ve del franc Alod (Vegis Sadurní, N. (1999). Diccionari de l’any 1000. 
Barcelona : Edicions 62, p.18).
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que els historiadors distingeixin la Catalu-
nya Vella de la Catalunya Nova. El Comte 
Guifre cridà a la repoblació8 del nou com-
tat d’Osona i distribuí el país per circumscrip-
cions de Castells termenats. Es va fer una reor-
ganització civil i Eclesiàstica9 molt ràpida, ja 
que al 881 l’arxiprest Godmar ja fou consagrat 
Bisbe de Vic per l’arquebisbe de Narbona Teo-
dard. La forma de repoblar el territori fou feta 
pel mètode de l’aprisió heretat de la legislació 
Visigòtica10. La restauració eclesiàstica que el 
comte féu de la seu Osonenca en la nova ciutat 
de Vic, comportà també la de Manresa.

els territoris dels comtats catalans i en concret 
els comtats d’Osona i Manresa. La historiogra-
fia tradicional va crear el mite de la devastació 
total del territori i la fugida del poblament tot 
deixant amplis territoris deserts per causa de 
les ràtzies. Les incursions musulmanes al llarg 
dels segles IX i X es van donar sempre amb la 
intenció de càstig, pillatge i desestabilització 
dels territoris ocupats pels cristians, però mai 
els sarraïns van voler en aquest territori fer 
una ocupació estable. Les ràtzies són només 
una intervenció militar concreta en els esdeve-
niments que afecten el predomini polític dels 
Sarraïns. Aquestes trobaren fàcil penetració en 
el territori de marca del comtat d’Osona degut 
a la pervivència de les importants vies romanes 
que travessaven el Bages i Osona. Ja hem dit 
que aquestes Ràtzies donaren lloc ràpidament 
a pactes de pau desprès de les hostilitats amb 
els Sarraïns i donaren pas a llargs períodes 
de pau i convivència. La pervivència de vies 
antigues, mostra que el territori del Bages era 
ben comunicat des d’antic i que permetia el 
trànsit de persones i ramats. Per tant, no es 
tracta d’un territori aïllat i apartat dels camins 
principals de comunicació amb altres territo-
ris, dins i fora del comtat d’Osona. La vila de 
Monistrol sorgirà relativament a prop del nus 
de comunicació del Bages sud entre els com-
tats de Barcelona i Osona- Manresa i els nous 
territoris guanyats als sarraïns per l’Anoia i el 
Penedès. El comte Guifré El Pilós adjuntà als 
seus comtats el d’Osona per conquesta prò-
pia7. Llavors va assegurar una nova línia 
de frontera del Llobregat-Cardener- Segre 
mitjà. La permanència d’aquesta línia fa 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)

Bestorre de Monistrol de Montserrat

7. Abadal (1969: p. 146).

8. Abadal (1969: p.  321).

9. Segons Abadal: Fou el bisbe Idalcari- Idalguer- al 906, en el concili de Barcelona, que també  declara : El Senyor, desprès 
de molts anys d’estar despoblada la terra, compadit suscitar al príncep Guifré i germans que reunint homes de diferents 
nacions i llocs, restauraren l’Església Ausonensa amb el seu territori al estat primitiu. De moment tant pobre que no 
pogué mantenir un bisbe i de moment depengué del metropolita de Narbona. Al cap d’uns anys és anomenat bisbe 
d’Ausona Godmar demanat per el clergat i poble ausetà (Abadal (1969: p.  321)).

10. Salrach (1982 : p. 214).
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1002- venda d’un alou als Bacus de Monis-
trol de Montserrat. L’Abat de Ripoll ven a 
Raymund i muller Ermeleva les terres, cases i 
molins a Monistrol, comtat de Manresa, on 
diuen Guaro vvahezet ( hoy dia Los Bacos), 
que l’abat tenia per donació de Julià difunt12. 
És el primer document relacionat amb el lloc 
Guaro vvahezet, que Ribes identifica amb els 
Bacos actuals.

1110- Cessió al prior Gervasi de Santa Maria 
de Montserrat, de l’alou de Guitard Guifre 
anomenat Guad vachet (hoy los Bacos) situat 
a Monistrol que havia estat de Guitard Arnal, 
sense fills13. El mot Monistrol segueix indicant 
un termenat geogràfic i no un lloc concret, que 
és l’Alou. Ja som al segle XII.

1123- Escriptura per la qual l’Abat de Ripoll i 
el prior Berenguer Bernart van donar en feu a 
Arnald Berenguer i Pere Miró la Torre de Gua-
davvacched (con sus mansos en el condado de 
Manresa) que és a Monistrol i pactant reedifi-
car la torre i que el prior de Montserrat tingui 
facultat d’edificar allí una casa i també els seus 
vassalls del monestir14. Aquest document cita 
l’existència de la torre a reedificar, es a dir a 
reconstruir.

1160- Prior de Montserrat Pedro de Cesgunyo-
les concedeix al Clergue Guillem un Hort a 
Monesteriol15. Aquest document penso és el 
primer cop que apareix el nom primitiu de 
Monistrol transcrit a mitjans de s. XII com a 
Monesteriol. Crec que aquí si que pot indicar 
la existència ja del Burg de Monistrol i potser 
la existència de un petit monestir originari de 
la vila.

Les esglésies i ermites de Montserrat al s. X.

Les advocacions antigues de les ermites de 
Montserrat que ja existien en el segle IX i que 
podien ser molt anteriors, són 5: Santa Maria i 
Sant Iscle a la part alta. Sant Pere i Sant Martí 
a la part baixa. La de Santa Cecília també surt 
a la documentació del segle X. Santa Maria i 
Santa Cecília, aquestes com la resta d’esglésies 
eren simples ermites. Aquests testimonis ens 
manifesten que la muntanya de Montserrat 
era un lloc conegut d’antuvi i habitat en els 
llocs elevats per almenys algun eremita. Doncs 
encara seria més fàcil habitar el peu de la mun-
tanya i el lloc on es constatà una ermita de 
Sant Pere que va conservar l’advocació de la 
parròquia de la Vila de Monistrol. Abans de 
la construcció monumental, ja al s. XI de les 
esglésies romàniques, dels dos grans monestirs 
a Montserrat, només té entitat de Monestir la 
nova fundació de Santa Cecília. Aquesta fou 
fundada 80 anys abans de la creació del mo-
nestir de Santa Maria. El nom de la vila de 
Monistrol ens testimonia la seva relació amb 
aquesta tradició religiosa. 

El topònim Monistrol.

Els especialistes coincideixen a considerar 
aquest nom, derivat de l’etimologia llatina 
“monisteriolu” diminutiu de monisteriu11. 
La revisió de tota la documentació que ens ha 
arribat de l’indret de la vila de Monistrol on es 
cita aquest topònim ens aclareix la seva evolu-
ció i origen. Fem un cop d’ull al que diuen els 
documents on apareix el nom de Monistrol, 
referits a Montserrat. Són documents aportats 
per Ribes: 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)

11. Variant Vulgar de Monasteriuum (Coromines, J. (1996). Onomasticon Cataloniae. Barcelona: Curial, Vol. V, p. 321).

12. Altés (1990: p.152).

13. Altés (1990: p.185).

14. Altés (1990: p.186).

15. Altés (1990: p.193).
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seus vassalls i habitessin a la vila i terme de 
Monistrol18. Aquest document és interessant 
perquè cita gent que habita la vila i el terme 
de Monistrol.

1226- El prior Berenguer de Bach concedeix 
als vassalls de Monistrol de tenir mercat a la 
vila els dissabtes, igual que Manresa19. Això 
indica que Monistrol ja té una certa entitat i 
importància on el prior actua. I també el signa 
el Batlle Pere per tant la vila ja és plenament 
fundada. 

1245- El prior Guillelm compra cases a Monis-
trol junt a la Sala de Monistrol per 40 sous20. 

1182- Joan de Munistrol defineixen la part de 
molí de la Resclosella situat a Monistrol a la 
Canaleta que li havien venut per 15 sous16. El 
document cita ja a un habitant de Monistrol 
en litigi amb Santa Maria de Montserrat. 

1189- El prior Bertran donen en enfiteuc a 
Pere Riusech un hort a monistrol. Signen Gui-
llelmi Scuter baiuli (batlle) i Berengarii Resclo-
sela17. Així es cita per primer cop una institu-
ció municipal que indicaria que ja existia un 
nucli de poblament organitzat. 

1226- Raynond de Castellet cedeix al Prior Be-
renguer de Bach, homes i dones que foren els 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)

16. Apèndix 28 (Altés (1990: p. 106)). 

17. Altés (1990: p. 204).

18. Altés (1990: p. 228).

19. Altés (1990: p. 228).

20. De la casa Sala, edifici anterior al palauet del Prior Vilaragut, en tenim noticia al 1245 (Index f. 55) i a l’any 1309 s’es-
menta el Celler de la Sala (Ribas i Calaf (1990: p. 240)). Per a més informació sobre la  Sala vegis Sitjes, X. (1994).”La Sala 
de Monistrol”.  Miscel•lània d’estudis Bagencs 9. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, p. 225-236. 

Bestorre de Monistrol de Montserrat
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Què decideix al prior a comprar les cases que 
donen a la Sala de Montserrat?, suposem que 
era el lloc d’administració del Monestir de la 
Senyoria de Montserrat a Monistrol. Recor-
dem que els castells i les sales eren a la Edat 
Mitjana el llocs on es gestionava l’administra-
ció del territori junt amb l’església parroquial. 
Els dos elements hi són a Monistrol i només 
cal verificar documentalment la seva creació i 
relació amb el poblament de l’indret vila. 

1250- Guillem de Viladecavalls i muller do-
nen a Santa Maria de Montserrat una llàntia 
a la verge. Un dels signants és Andree Home 
de Monistrol. Un altre és Pere prevere capellà 
de Monistrol que ho féu escriure. Altre Petri 
Rivosico que ho escriu per mandat de Pere 
prevere de Monistrol . El document cita com 
a signants Andree Home de Monistrol, Pere 
prevere capellà de Monistrol i Petri Rivosico 
que ho escriu. Sembla indicar que fou redactat 
a la vila de Monistrol on hi ha un capellà de 
la parròquia que té un ajudant que escriu el 
document. 

De tota aquesta documentació citada podem 
extreure la següent informació: 

1- Que en el període que va de començaments 
del segle XI fins al 1160, que és quan apareix 
el nom antic de Monistrol, no hi ha constàn-
cia de la vila com a agrupació poblacional. En 
canvi podria existir algun mas isolat o bé un 
petit monestir al voltant de l’església o ermita 
de Sant Pere, que seria qui li donaria el nom 
definitiu al poblament agrupat posterior. 

2- Els llocs citats de Guaro vvahezet, Guad vac-
het, Guadavvacched, sembla que és Ribes qui 
l’ubica a Els Bacus, de manera que no corres-
pondria a la ubicació actual de Monistrol. 

3- És a finals del segle XII que citen la exis-
tència d’un Molí en el mateix lloc on hi ha 
la vila i a més es cita el càrrec de batlle. Crec 
que en aquest segle és quan es funda la vila 

com agrupació de cases però conservant molts 
espais que son horts.

5- A inicis del segle XIII tenim la primera men-
ció de la parròquia de Sant Pere de Monistrol 
i el nom del seu batlle Pere. 

Penso que la pervivència del nom de la vila 
com a Monistrol, de tants segles enrere, és 
prou indicatiu de la coneixença al lloc de Mo-
nistrol d’un petit monestir o cel•la de Ripoll. 
Doncs com he dit abans l’alou de Montserrat 
pertanyia al monestir de Santa Maria de Ri-
poll. Al segle XI es fa la construcció del Mones-
tir de Montserrat que tindrà varies basíliques 
romànico-gòtiques. Posteriorment es constru-
eix la gran Basílica del monestir que amb la 
seva senyoria arribarà a dominar tota la mun-
tanya anul•lant l’altre gran monestir a Mont-
serrat, el de Santa Cecília. Crec que el nom 
derivat de Monestir és l’apel•latiu correcte de 
fundació de la vila i la lliga amb un passat no 
tant incert. Defugim del mite de buscar altres 
apel•latius forans a la denominació toponími-
ca de la vila de Monistrol. La qual els filòlegs 
confirmen com a diminutiu de monestir. No 
cal buscar noms estranys i ni canvis de pobla-
ment con han fet alguns autors. 

El topònim Guadachet

El descobriment del topònim Guadachet, en 
diversos documents citats anteriorment, al-
guns autors l’identifiquen amb un primitiu 
assentament àrab que suposen, era el primitiu 
nucli habitat de Monistrol. Estaria ubicat a 
Sant Antolí, a l’altra riba del Llobregat, al lloc 
que avui en diuen els Bacos. Aquests autors 
creuen que el nom deriva de l’àrab i es recolzen 
en la derivació del mot àrab Wadi. La primera 
identificació d’aquest topònim és del segle XI 
i els estudis s’haurien de remuntar a aquestes 
dates primerenques. Els historiadors arabistes 
que han tractat el topònim Guadachet i les se-
ves variants documentals, afirmen que aquest 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)

21. Ribas i Calaf (1990:  p. 242).
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topònim manifesta l’existència d’un antic as-
sentament àrab abans de constituir-se l’actual 
Monistrol. Afirmen que la primera part no hi 
ha cap mena de dubte que ve del mot àrab 
Wadi que significa riu, vall, torrent, barranc. 
La segona part del mot la fan correspondre 
a un antropònim, així el mot seria compost 
de Wadi + antropònim. Aquests diuen que se-
gurament l’antropònim és Waqid que signifi-
ca “L’Il.luminat”, relacionant-lo amb el nom 
d’un historiador àrab del s. VIII-IX. En conse-
qüència diuen que el Wadi Waqid dels perga-
mins Monserratins abans de la seva donació 
pels comtes de Barcelona, no fou res més que 
el riu, Barranc, Torrent de Waqid. Conclouen 
que la toponímia dels entorns de San Antolí, 
en el breu període d’establiment musulmà, de 
4 generacions, demostra un cert grau d’islamit-
zació. En temps de la repoblació el nom antic 
de Wadi Waqid, ja s’hauria fossilitzat. Desprès 
es conservà i evolucionà. Amb aquesta dada 
toponímica diuen els arabistes que donen a 
conèixer una nova dada, sobre l’ocupació islà-
mica de la frontera22. Altres autors no arabis-
tes consideren altres orígens del topònim 
documentat. El mateix Coromines citat 
pels arabistes diu que la paraula Guadalest 
en realitat té un origen germànic i foren 
alfaquins bilingües que van introduir la 
forma Guad. També he consultat en les 
fons onomàstiques i toponímiques el mot 
Guad, i he trobat que aquest topònim pot 
tenir altres origens. Guaro primera forma 
antiga que apareix. Guaro pot venir de l’arrel 
Germànica Warjan = defensar, igual que en 
català Guarir ve de la mateixa procedència23. 
-vvahezet La segona part del topònim, con-
sultant paraules properes trobàrem el següent: 
Wat, germànic vadear. Al 1110 tenim Guad 
vachet, El document del 1123, ajunta els dos 
mots Guadavvacched. D’aquesta evolució en 

els manuscrits podem deduir que a la fi del 
s. X i començament del s. XI el mot ja està 
fossilitzat en la forma antiga i que ja no s’en-
tén el seu significat. Al segle XII un document 
adjunta els dos mots en un sol topònim. Els 
escribes el transformen en la forma arabitzant 
coneguda com a Guad, i mantenint la forma 
primitiva de la segona part d’aquesta que no 
coneixen el significat però sí la identificació 
del topònim. Serà al segle següent, el XIII, 
quan el topònim es transforma en una sola 
paraula en la forma Guadachet i que al s. XIV 
queda fixat com Guacho quan ja ha perdut el 
sentit arabitzant de la paraula Guad. El topò-
nim de Guadvachet que els arabistes canvien 
per Wadi al Wâquid, com a lloc fundat per 
un cap àrab, pot tenir altres orígens no aràbics 
que els mateixos erudits no arabistes apunten. 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)

22. Batlle i  Costa, J. (2001). "L'altre història dels orígens de monistrol". XLIV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Man-
resa: Centre Estudis del Bages – UPC, p. 71

23. Alcover; Moll (1985: Tom. VI, p. 447).

Sant Pere de Vilamarichs
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Conclusió

Recapitulant respecte als mites fundacionals 
de Monistrol de Montserrat he actualitzat 
l’estat de les investigacions actuals del histo-
riadors que ja han desfet els mites que volen 
explicar els orígen de la Vila de Monistrol. 

La repoblació dels voltants de la muntanya de 
Montserrat, en un primer moment al finals 
del s. VIII, la porta a terme el comte Borrell 
d’Urgell - Cerdanya. Cal rebutjar el mite de 
zona deshabitada i deserta que persistia en 
la historiografia tradicional. S’ha constatat 
que roman un substracte de població indígena 
a Osona i tot el Bages. Que amb la invasió 
àrab, l’aristocràcia indígena pacta amb els nou-
vinguts, i només marxen els conquerits que no 
capitulen a la força musulmana. Al segle IX la 
revolta d’ Aissó, no és suficient per a despoblar 
el territori. Durant els llargs períodes de pau 
pactats amb els musulmans es permet continu-
ar una repoblació del Bages sense autoritat po-
lítica que la organitzi. Aquesta situació roman 
fins a la segona repoblació que porta a terme el 
comte Guifré mitjançant la creació del comtat 
d’Osona, la Restauració eclesiàstica de la seu 
de Vic i la Fundació dels monestirs de Santa 
Maria de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. 
Per tant els historiadors actuals han desfet el 
mite de Zona deserta i despoblada que existia 
abans de la repoblació del comte Guifré. Els 
fills d’aquest comte, continuen repoblant el 
territori fins la comarca de l’Anoia.

També hem dit que les incursions musulmanes 
durant el s. VIII i IX han estat de Ràtzies de 
saqueig i pillatge en una zona que com hem 
dit fou una marca de terra de ningú i no de 
terra sense ningú. 

Els documents que ens han arribat del Segle 
X mostren intensitat de poblament en tot el 
territori del Bages. És sobretot a partir de la 
fundació del primer monestir de Montserrat, 
el de Santa Cecília que es referma el poblament 
del sud del Bages i els voltants de Montserrat 

i aquest comença a rebre donacions properes i 
llunyanes. 

A la Vila de Monistrol, tenim la torre de la 
Bestorra i la Sala de Monistrol, possiblement 
del segle XI, que indicarien la protecció i de-
fensa del primitiu poblament de la circums-
cripció de Monistrol, que ja era habitat per un 
poblament pagès dispers en masos i alous al 
segle anterior. La documentació evidencia una 
intensitat de conreu de vinya als voltants de 
Monistrol almenys des de el segle X. També 
recordem que al segle X i fins i tot abans, la 
muntanya té interès religiós. El monestir de 
Santa Cecília també proper a Monistrol, era 
fundat vuitanta anys abans que Santa Maria. 
S’ha constatat que al Bages i comarques veï-
nes existeixen altres fundacions primitives que 
porten el mateix nom de Monistrol. L’anàlisi 
de la Toponímia i Onomàstica en ajuda a acla-
rir el mite del nom de Monistrol. Aquesta 
ciència ens evidencia l’origen del topònim de 
la vila com a diminutiu de Monestir. Podia 
haver existit un petit monestir o Cel•la de-
penent de Ripoll que donés nom al primitiu 
agrupament de la vila. L’església de Sant Pere 
ja és citada com a ermita o església al peu de 
Montserrat en la donació del comte Guifré a 
Ripoll el 888, i aquesta confirmada pel comte 
Sunyer el 933. Tenim documentada al s. XIII 
la parròquia de Sant Pere de Monistrol abans 
de la que coneixem actualment, construïda de 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)
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nou al s. XVI i que molts suposen era la mateix 
lloc que la parròquia actual. Estan documen-
tades l’existència de les ermites de Montserrat, 
l’ermita de Sant Pere s’hauria mantingut des 
de llavors i potser hauria motivat la creació 
d’una cel•la o petit monestir inclús abans de 
la fundació de Santa Maria, donant el seu nom 
a la vila que es formarà en un moment que 
no podem encara precisar. Ordeig i Mata diu 
que Monasteriolum, equival a Cel.la. Aquesta 
explicació és una possibilitat versemblant que 
desfaria el mite de vinculació originaria de la 
vila a Santa Maria. Un altre tema dels mites 
fundacionals ha estat la possibilitat d’una pri-
mera fundació de poblament al lloc dels Ba-
cus, a l’altra riba del Llobregat i que posterior-
ment canviarien el poblament per la ubicació 
actual de Monistrol. He exposat la hipòtesi de 
la procedència àrab del topònim Guadachet, 
sostinguda pels arabistes. No tenim documen-
tació arqueològica que confirmi la seva anti-
guitat i la procedència dels qui l’habitaren. Les 
derivacions toponímiques i onomàstiques no 
ens aclareixen un origen àrab ni germànic del 

Monistrol abans dE MontsErrat: Els MitEs fundacionals, (s. ix-x)

topònim. Cal esperar que els erudits estudiïn 
el topònim i les seves derivacions en els segles 
per a confirmar l’origen aràbic o no. Llavors 
considero que els incerts orígens fundacionals 
de la Vila de Monistrol de Montserrat no han 
d’estar forçosament vinculats a la presencia del 
Monestir de Santa Maria de Montserrat si és 
que podem recular la fundació de la vila al 
segle X o inicis del XI, quan encara el monestir 
no era res més que una ermita o Cel.la de Ri-
poll. En canvi Santa Cecília des de mitjans del 
segle X era ja un monestir constituït en la regla 
de Sant Benet i independent del monestir de 
Santa Maria de Ripoll. L’arqueologia ens pot 
precisar aquests orígens de la vila de Monistrol 
i la recerca documental ens pot aportar noves 
dades que aclareixin la seva formació al peu de 
la muntanya de Montserrat entre dos impor-
tants monestirs: Santa Cecília i Santa Maria. 
La clarificació que he exposat dels mites fun-
dacionals ens obre les portes a noves vies d’in-
vestigació que els diferents especialistes poden 
fer per esbrinar el passat remot de la Vila de 
Monistrol de Montserrat. 

Portalada romànica del Monestir de Montserrat. (Fotografia de Josep Llobet)
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Un cop finalitzat aquest VIè Cicle de Concerts 
de Música i Romànic 2015, des de la Junta dels 
AARB i des de l’equip coordinador del Cicle 
en fem una valoració molt positiva en gene-
ral de com ha funcionat 
aquest Cicle.

Des de la humilitat de la 
nostra entitat, creiem que 
s’han assolit amb escreix 
els objectius  proposats,  
per una banda fer arribar 
als nostres socis i al pú-
blic en general la música 
-sense perdre l’espiritu-
alitat que caracteritza el 
Cicle-, i conèixer millor 
les diferents esglésies romàniques de la nostra 
comarca bagenca.

D’altra banda, creiem també que estem conso-
lidant el Cicle de MiR, ja són 6 anys i d’alguna 
manera entenem hem aconseguit un públic 
més fidel i una millor assistència en general de 
públic, a destacar cada cop la major afluència 
de no socis de l’entitat que ens han acompa-
nyat al llarg d’aquests cicles, sobretot en aquest 
últim.

Han sigut quatre concerts en diferents indrets 
bagencs, el primer a la vila de Santpedor, on 
l’historiador medievalista local i col·laborador 
de la nostra entitat en Josep Maria Feixes, ens 
va fer una breu però complerta visita a l’esglé-
sia parroquial de Sant Pere d’Or,  a destacar la 
portada romànica del s. XII de la parroquial i 
la creu gòtica, magnífic exemplar que es con-
serva en aquesta església. Un cop acabada la 
visita guiada ens vam desplaçar al recentment 
restaurat recinte del nou Auditori del Convent 
de Sant Francesc, on va tenir lloc l’actuació del 
cantautor solsoní Roger Mas.

El segon concert, a l’església parroquial de 
Sant Mateu Bages, el nostre soci Marc Vilar-
mau, va explicar-nos els aspectes més interes-
sants de l’església, a destacar el campanar de 

l’església que és l’únic element que es conserva 
de l’església del segle X. L’església actual va ser 
restaurada després de la guerra civil. També 
vam poder fer la visita a un petit museu annex 

a l’església. El concert va 
anar a càrrec del grup mu-
sical L’Incantari.

El tercer concert, va tenir 
lloc a l’església de Sant 
Feliu de Terrassola, un 
bell indret de la nostra 
comarca, on també vam 
poder visitar un petit 
museu annex a la casa, i 
on la nostra sòcia Roser 
Parcerisas, va fer-nos una 

interessat explicació de la història i de l’arqui-
tectura d’aquesta església romànica de finals 
del segle XI, renovada i transformada al segle 
XVIII, i restaurada de nou entre els anys 1974 
i 1977. L’actuació musical va anar a càrrec del 
grup OrientCat.

L’últim concert a l’església del monestir de 
Sant Benet de Bages, va ser la cloenda immi-
llorable al Cicle MiR 2015, comptà amb una 
gran assistència de públic, i on el nostre soci i 
primer president de la nostra entitat en Fran-
cesc Villegas, situat al claustre del monestir ens 
va fer una detallada, però concisa explicació 
de la història i de l’arquitectura del monestir 
des de la seva fundació fins els nostres dies, 
així com també de la seva transformada esglé-
sia romànica de planta de creu llatina del segle 
XII, lloc on va tenir lloc el concert.  Concert 
que va anar a càrrec de la formació musical La 
Caravaggia i el grup coral Lupulus Emsembla, 
que van fer una actuació especial conjunta per 
aquest cicle. Un molt digne final de Cicle, que 
ens va deixar a tots amb un molt bon sabor 
de boca.

El nostre agraïment a tots els que heu fet pos-
sible que aquest VIè Cicle hagi estat un èxit, i 
esperem retrobar-nos hi el proper any amb una 
nova edició de Música i Romànic.

Viè ciclE dE concErts 
dE Música i roMànic 

2015
Joan Badia i Guitart
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Com en totes les edicions, el nostre cicle s’ha 
caracteritzat per un eclecticisme d’estils, és a 
dir, hi podem trobar estils diversos però sem-
pre intentem que tota la música programada 
tingui un punt de trobada; 
les seves propietats espiri-
tuals. Això fa que el nostre 
cicle es diferencïi dels altres 
oferint unes propostes musi-
cals molt atractives per gent 
diversa. Un cicle que permet 
a l’assistent conèixer noves 
músiques, gaudir de música 
contemporània i de músiques 
del Món així com de la músi-
ca antiga. Un altre factor que 
tenim en compte és l’indret on es realitzarà 
i la seva acústica, i és que una altra manera 
d’experimentar el romànic és a través del seu 
so. Tots els temples tenen una acústica única 
i en la seva major part ofereixen una acústica 
magnífica per les músiques que proposem.

Els artistes que han compost el cartell d’aquest 
any han refermat la voluntat de fer un cicle di-
vers, des de la música contemporània de Roger 

Mas, a la música antiga de La Caravaggia junta-
ment amb la coral Lupulus Emsembla, passant 
per la innovadora proposta d’OrientCat que 
uneix la música antiga catalana amb sonoritats 

orientals i contemporànies i 
l’original proposta de L’in-
cantari amb músiques mís-
tiques diverses quevan des 
de textos de Ramon Llull a 
cançons sefardites.

Roger Mas va obrir el cicle 
amb un concert que es va 
celebrar a l’auditori del Con-
vent de Sant Francesc, el 26 
d’abril a Santpedor. Un con-

cert que va fer les delícies d’aquells que hi van 
assistir i on van crear moments sorprenents i 
màgics. Tot i fer un concert en solitari Roger 
Mas va fer gal·la del seu mestratge i presència 
dalt l’escenari. Vint anys de concerts i vuit dis-
cos editats són la trajectòria pública d’aquest 
cantautor de Solsona que s’ha consolidat com 
un dels artistes més rellevants de l’escena musi-
cal del nostre país.

la Música dE 
Música i roMànic

Albert Galbany
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la Música dE Música i roMànic

En el fantàstic auditori situat a l’antiga esglé-
sia del convent de Sant Francesc, Roger Mas 
va oferir un concert basat principalment en el 
seu disc Les cançons tel.lúriques, que tal com 
suggereix el títol són cançons amb fort contin-
gut místic. Va obrir el concert amb Goigs de la 
Mare de Déu del Claustre de Solsona, una can-
çó que en un instant va omplir l’auditori d’un 
ambient d’escolta absoluta vers una profunda 
veu impressionant. D’aquí al final, l’artista 
va oferir un concert impecable on destacaria 
un moment màgic després d’una cançó d’un 
conte alemany carregat de simbolisme on es va 
crear un instant de sorpresa i desconcert per la 
potència del tema i el seu final tràgic.

L’Incantari va omplir l’església de Sant Mateu 
de Bages en el que va ser el segon concert del 
cicle. El grup el vam gaudir en un format de 
trio integrat per Lucía Samitier, Arturo Palo-

mares i Ana Cerezo, un format adaptat a la 
generosa acústica de l’església. Es tracta d’un 
grup especialitzat en la interpretació de la mú-
sica tradicional, d’arrel i històrica.

Aquests estils van ser fusionats entre si for-
mant una perfecta simbiosi protagonitzada 
per les veus dels dos cantants; Lucía i Arturo.

A les seves veus s’hi afegí el timbre singular 
d’instruments que tenen els seus orígens en 
l’edat mitjana i en les cultures mediterrànies; 
cítola, fídula, llaüt oriental, arpa i percussions. 
L’Incantari va presentar aquesta música amb 
una estètica renovada i amb un estil propi. 
L’Incantari va fer reviure poemes i cançons an-
tigues del Mediterrani amb especial atenció a 
les provinents de la tradició ibèrica i sefardita.

OrientCat va omplir la idílica església de Sant 
Feliuet amb una proposta innovadora integra-
da per Joan Miró i Albert G.Galbany

Amb aromes i influències d’orient mitjà i ex-
trem orient, de Turquia a l’Índia. OrientCat va 
oferir una visió contemporània de les cançons 
medievals i tradicionals catalanes. No va ser 
una interpretació de música antiga estricta-
ment, sinó una interpretació renovada, utilit-
zant instruments tradicionals com el bansuri 
hindú o el llaüt turc i d’altres modernscom la 
sànsula i la guitarra en un equilibri extremada-
ment delicat i bell. Vam gaudir d’interpretaci-
ons de cançons antigues com Mariam, Matrem 
virginem o Regina extretes del llibre vermell, 
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o cançons tradicionals com el cant dels ocells 
entre d’altres temes propis, tot plegat accentu-
ant les propietats contemplatives de la música.

La Caravaggia & Lupulus Emsembla

Aquest ha estat el concert amb més assistents 
de tots els que hem fet fins ara. Per cert, ja 
en són 24! Més de 200 persones van omplir 
l’església de Sant Benet de Bages per escoltar 
aquesta proposta inèdita integrada pel quartet 
de vents de La Caravaggia i la coral masculina 
Lupulus Emsembla.

Les dues formacions ens van oferir un progra-
ma variat amb predominància de la música 
polifònica del renaixement.

Tal i com diu Lluís Coll, director de La Cara-
vaggia, “Fa més de cinc segles que les esglésies i 
catedrals del continent han estat acollint poli-
fonia religiosa. L’arquitectura constructiva dels 
edificis sagrats es mesclava amb l’arquitectura 
contrapuntística de la Música, que era escrita i 
pensada per ser interpretada en aquest entorn. 
En les grans ocasions, es podia comptar amb 
cors nodrits de veus i amb instruments que in-
tentaven donar encara més relleu a la paraula 
dita pels cantants. El resultat per l’oient, dei-
xant de banda el tipus de creences que pugui 
tenir, és el d’entrar en contacte amb alguna 
cosa sagrada, antiga, rica i que fàcilment pot 
conduir a una comprensió més profunda que 
la que s’obté a partir del coneixement racio-
nal.”

la Música dE Música i roMànic

La coral integrada per 24 cantaires i dirigida 
per Oriol Vila va afegir un toc d’humor a la 
solemnitat de la música amb unes presenta-
cions originals i desacomplexades tot i que a 
l’hora de cantar, la interpretació va ser seriosa 
i rigorosa. Per la coral, i també per nosaltres, 
va ser motiu d’orgull compartir el concert amb 
La Caravaggia, una formació prestigiosa i re-
putada. La bona connexió entre ambdues for-
macions va permetre crear moments d’especial 
bellesa i compartir-los amb el públic present.
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Parlem amb ...
Per Maria Costa

Parlem amb ...
Marc Vilarmau

Marc Vilarmau Masferrer va formar part 
dels inicis de l’entitat dels AARB en el 
moment que va deixar de ser una delega-
ció de Barcelona, a principis dels anys 80. 
Fundador també de la revista Dovella, va 
aprofitar el seu coneixement en el camp 
de la cultura i els mitjans de comunicació 
per assessorar i posar en marxa, juntament 
amb Josep Llobet, el butlletí dels AARB. 
Als seus 53 anys, aquest sallentí és un 
amant del territori, ha recorregut molts 
dels seus indrets inspirat per algun dels 
seus grans interessos com l’art, l’ornito-
logia, el senderisme, la història... Després 
de més de quinze anys formant part de 
la Junta dels AARB, i de l’edició de la re-
vista cultural Dovella, ara Vilarmau està 
immers en l’edició de llibres de senders 
de la comarca, en guiatges culturals i en 
elaborar el guió en les visites teatralitza-
des per la fira Embarrats de Sant Joan de 
Vilatorrada. 

Quan es va iniciar el seu vincle amb l’en-
titat dels AARB?

El meu vincle amb els AARB es va iniciar a 
principis dels anys 80 de la mà de Francesc 

Villegas i Josep Llobet, que jo ja coneixia. Lla-
vors els AARB era una delegació de l’entitat 
de Barcelona i quan jo vaig entrar va ser quan 
l’entitat es va desvincular de la seu central i es 
va fundar l’entitat com ara la coneixem, Amics 
de l’Art Romànic del Bages. En aquells mo-
ments jo compaginava els AARB amb l’edició 
de la publicació Dovella, de la qual en vaig ser 
un dels fundadors. 

Veníem del “res”. Era el moment que comen-
çava tot: apareixien noves publicacions, funda-
ció de noves entitats que tenien com a eix ver-
tebrador la cultura... Hi havia una inquietud 
per conèixer el patrimoni i divulgar-lo. 

Què recorda d’aquella època com a mem-
bre fundacional dels AARB?

Llavors tot començava. A mi, sobretot, m’in-
teressava tot el que estava relacionat amb l’art 
romànic, des del punt de vista artístic, histò-
ric... L’entitat es dedicava molt a ensenyar el 
patrimoni, a fer excavacions, neteges... Per mi 
va ser una base de coneixement, una època en 
què vaig aprendre molt. De fet, el meu punt de 
partida era l’estudi dels ocells, com una afició 
més. Quan sortia a fer excursions m’interessa-
va conèixer el territori en tots els seus aspectes, 
i m’adonava que l’art romànic és un art que 
domina, que forma part del paisatge. Així va 
ser com se’m va despertar l’interès per aquest 
art i m’hi vaig començar a aficionar. 

Per tant, l’origen del seu vincle amb l’art ro-
mànic no prové directament de la Història?

No, podríem dir que el meu interès pel territo-
ri i tots els seus elements prové de la meva dar-
rera etapa a La Salle. En aquella època teníem 
uns professors que intentaven despertar-nos 
l’interès i l’estima cap al territori local. De fet, 
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podríem dir que La Salle va ser l’embrió d’una 
generació de gent molt capacitada per moure 
coses, entre d’altres vàrem crear un grup de na-
tura que es va incorporar a la Institució Cata-
lana d’Història Natural, promovent activitats, 
excursions, xerrades... Quan cursàvem COU, 
ja a l’Institut, un grup de joves ens va comen-
çar a interessar l’art i la Història i vam acabar 
editant la revista Dovella. De seguida vam co-
nèixer gent molt interessada en aquesta branca 
del coneixement, alguns vinculats als AARB.

Quines eren les seves tasques principals 
quan formava part de la Junta dels AARB?

Principalment la meva tasca va ser engegar el 
projecte del butlletí el 1984, juntament amb el 
Josep Llobet. En una segona època, a principis 
dels anys 90, es va fer una renovació del butlle-
tí i jo em vaig encarregar d’elaborar un disseny 
propi per a la publicació. Jo ja tenia l’experièn-
cia de la revista Dovella, fet que em va ajudar 
a fer una línia pròpia pel butlletí dels AARB.

I ara, quin és el seu paper en l’entitat?

Tot i que d’una manera molt diferent, conti-
nuo col·laborant amb els AARB, sobretot faig 
de guia quan l’entitat m’ho demana. La feina 
de guia ja l’havia fet, principalment relaciona-
da amb el senderisme. Per això, els meus conei-
xements transversals em permeten oferir una 
visita en la que es combina natura i romànic, 
fet que la fa més atractiva i completa. 

Després de Dovella i els AARB, el sende-
risme ha estat la seva via per continuar co-
neixent el territori des d’una altra vessant?

Sí, potser ho podríem definir així. Després 
d’estar uns 13 anys al capdavant de la publi-
cació Dovella, uns quants dels que editàvem 
la revista vam començar a renovar i a refer la 
xarxa de senders de la Catalunya Central. Vam 
crear el GR-3 i els PR de Manresa i Castellfo-
llit del Boix. En aquest camp, tot estava per 
fer, també. A través del Centre Excursionista 

de Montserrat vam editar les guies d’aquests 
senders. De fet, en els últims anys m’he dedi-
cat molt a aquesta tasca i he publicat diversos 
llibres de senders, on a més de la descripció de 
la ruta hi ha una part de divulgació del patri-
moni natural i arquitectònic.

Com definiria l’entitat dels AARB amb 
tres paraules o conceptes?

Ha estat una entitat pionera en el reconeixe-
ment del patrimoni medieval a nivell comar-
cal, a partir de l’edició dels butlletins, excur-
sions, xerrades, cursets... Cal tenir present que 
tenim un patrimoni molt extens i divers, per 
això ha calgut una tasca de recerca, divulgació 
i conservació. Sempre he considerat que el més 
important és conèixer, estimar i conservar el 
nostre entorn. A més, els AARB han ofert, des 
dels seus inicis, opcions de lleure a molta gent 
a partir del coneixement. I finalment, ha estat 
una entitat col·laboradora amb moltes inicia-
tives de la ciutat i de la comarca. És una enti-
tat que ha elevat el nivell cultural d’un poble, 
d’un país. Tan de bo hi hagués moltes més en-
titats d’àmbit cultural-històric com els AARB. 

Creu que l’administració és conscient del 
seu paper com a protectora del territori 
i dels seus elements artístics i arquitectò-
nics?

Ara hi ha més consciència, si més no per a 
finalitats turístiques. Hi va haver uns anys que 

l’EntrEVista

Dos exemplars de la revista Dovella, que corresponen a 
dues edicions diferents.



18 19

la planificació i els recursos eren molt defici-
ents, però això no vol dir que ara es faci tot bé; 
tot i que els recursos últimament han minvat 
molt. Tanmateix actualment es treballa molt 
millor. Ara vas a un lloc i està arreglat, docu-
mentat, senyalitzat... s’ha avançat molt. Si vas 
a visitar alguna església que fa vint anys que 
no veies, possiblement hi notes un gran canvi. 
Un exemple és Sant Joan d’Oló; hi vaig haver 
d’anar per un treball que estic fent i me’n vaig 
endur una grata sorpresa al veure com havia 
canviat. Abans era una ruïna amagada per la 
vegetació i ara les seves restes, perfectament res-
taurades, s’integren dins el context de l’espai 
de la riera d’Oló, amb cartells que contenen 
explicacions molt acurades. 

Recordo quan l’entitat es dedicava a netejar, 
excavar o promoure campanyes de restauració 
i rehabilitació d’espais sense els coneixements 
científics adequats. Ara a tothom l’hi interessa 
vendre el què té, per això les diferents admi-
nistracions són conscients del seu patrimoni 
i han destinat recursos per poder-lo promo-
cionar. De fet, en els seus inicis, un dels pa-
pers més importants de l’entitat era donar la 

l’EntrEVista

veu d’alarma de la situació del patrimoni del 
nostre entorn. Ara aquest paper ha passat a 
una posició secundària, tot i que l’entitat no 
ha baixat la guàrdia i constantment actua per 
donar la veu d’alarma per arribar allà on no 
arriba l’administració, si cal des d’un punt de 
vista més científic i amb un caire divulgatiu. 

Com veu el futur de l’entitat dels AARB?

L’entitat ha d’intentar oferir opcions més en-
focades en el vessant turístic-divulgatiu i cercar 
una relació amb altres conceptes, com l’acti-
vitat “Música i Romànic”. És a dir, no deixar 
de potenciar el patrimoni però buscar-li una 
vessant diferent, com per exemple, incorpo-
rant visites teatralitzades. Buscar activitats que 
barregin el coneixement del patrimoni amb 
altres conceptes com pot ser el teatre, la mú-
sica, la literatura, la gastronomia... Es poden 
fer moltes iniciatives sense moure’s de l’àmbit 
medieval. Continuar col·laborant amb altres 
entitats, amb l’administració, com es fa amb la 
Festa Major de Manresa, la Fira de l’Aixada... 
Tot i que és una tasca complicada, s’ha de con-
tinuar buscant l’interès de la gent. 

Marc Vilarmau ha 
publicat diversos lli-
bres d’excursionisme 
i ja està treballant 
en el proper.
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fotos d’actiVitats dEls aarb

VIè cicle Música i Romànic
Abril - Maig - Juny 2015

Fotografies: Sussi Garcia, 
Josep Llobet  i Marina Roma

Santpedor. 26.04.15
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fotos d’actiVitats dEls aarb

Sant Mateu de Bages. 10.05.15
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fotos d’actiVitats dEls aarb

Sant Feliu de Terrassola. 23.05.15
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fotos d’actiVitats

Sant Benet de Bages. 07.06.15
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fotos d’actiVitats dEls aarb

Esmorzar del soci i 
sortida a Sant Pere Vilamarichs 
28.06.15 Fotografies: Josep Llobet 
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Viatge d’estiu a la Provença
Del 8 al 12.07.15 Fotografies: Sussi Garcia, 

Josep Llobet i Francesc Gasol

fotos d’actiVitats dEls aarb
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Viatge d’estiu a la Provença.  Avignon 08.07.15

fotos d’actiVitats dEls aarb
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Viatge d’estiu a la Provença. Arles, Frigolet, Montmajour 09.07.15

fotos d’actiVitats dEls aarb
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Viatge d’estiu a la Provença. Arles, Frigolet, Montmajour 09.07.15

fotos d’actiVitats dEls aarb
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Viatge d’estiu a la Provença. Aix en Provence 10.07.15

fotos d’actiVitats dEls aarb
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Viatge d’estiu a la Provença. Sisteron, Thoronet, St. Magdalene el 08 al 11.07.15

fotos d’actiVitats dEls aarb
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Viatge d’estiu a la Provença. Marselle 12.07.15

fotos d’actiVitats dEls aarb
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VIè CICLE 
DE MÚSICA I 
ROMÀNIC 2015

Diumenge 26 
d’Abril de 2015
Lloc: Auditori del 
Convent de Sant 
Francesc de Santpedor.

18’30h. Visita guiada 
a l’església parro-
quial de Santpedor, 
a càrrec d’en Josep 
Maria Feixas.

A continuació, Con-
cert a càrrec de Roger 
Mas – Cantautor.

Es reservaran 20 pla-
ces per els primers so-
cis AARB que arribin.

Diumenge 10 
de Maig 
Lloc: Església 
Parroquial de Sant 
Mateu de Bages.

18’30h. Visita guiada 
a l’església parroquial 
de Sant Mateu de 
Bages, a càrrec d’en 
Marc Vilarmau.

A continuació, 
Concert a càrrec del 
grup L’Incantari 
- Música antiga -

Dissabte 23 de maig 
Lloc: Església ro-
mànica de Sant 
Feliu de Terrassola

C
u

rs
 -

 D
ie

s 
9

 i
 1

0
 d

e
 j
u

n
y CURS 

D’AMPLIACIÓ 
DE ROMÀNIC

Dates:
Dimarts 9 i dime-
cres 10 de juny 

Hora:
19 h.

Lloc:
Sala del Centre Cultu-
ral de la Biblioteca del 
Casino de Manresa.
Ponents: Francesc 
Gasol (geògraf i Presi-
dent AARB) i Jaume 
Moya (arquitecte).

El Curs es gratuït 
i no cal fer ins-
cripció prèvia.
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MATINAL 
DEL CURS 
D’AMPLIACIÓ 
DE ROMÀNIC

Hora:
Sortida a les 9’30 h. 
de la Plaça Infants 
de Manresa en ve-
hicles particulars

Lloc:
Església romànica de 
Castellnou de Bages. 

No cal fer 
inscripció prèvia.

19’30h. Visita guiada a 
l’església romànica, a càr-
rec de Roser Parcerisas.

A continuació, Concert a 
càrrec del Grup Orientcat 
(Albert G. i Joan Miró) 

Diumenge 7 de Juny 
Lloc: Església de Sant 
Benet de Bages

19.00 h. Visita guiada al 
monestir de Sant Benet 
de Bages, a càrrec d’en 
Francesc Villegas.

A continuació Concert 
a càrrec dels grups: La 
Caravaggia i la Coral 
Lupulus Emsembla.

En tots els concerts es reser-
varan 20 places per els pri-
mers socis AARB que arribin.
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ny ESMORZAR 

i SORTIDA 
FI DE CURS - 
SANT PERE DE 
VILAMARICHS

Hora:
Ens trobarem a les 9 
h. al local dels AARB 
i esmorzarem en el 
bar dels Carlins.

Inscripció:
Cal fer inscripció 
prèvia com a màxim 
el dijous 25 de juny, 
Imprescindible fer 
inscripció prèvia de 
cara a l’esmorzar.

Programa:

Un cop acabat l’es-
morzar agafarem els 
cotxes particulars 
i anirem conjun-
tament cap a Sant 
Pere de Vilamarichs 
(terme de Monistrol 
de Montserrat). 
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l VIATGE D’ESTIU: LA 
PROVENÇA (FRANÇA)

Dates: 
Del dimecres 8 de Juliol 
al diumenge 12 de Juliol.

Sortida:
Plaça Infants de Manre-
sa a les 6 h. del matí.

Inscripcions:
A Viatges Masanés de 
Manresa. Màxim Ins-
cripcions 40 persones.
Socis AARB: a partir del 
dilluns 1 de Juny de 2014 
i no Socis a partir del 
dimecres 10 de Juny.
Estada a l’Hotel Royal 
Mirabeu de la ciutat 
d’Aix-en-Provence 4 ****

El preu inclou:
Viatge en autocar.
Habitacions dobles amb 
bany i serveis - Pensió com-
pleta durant tot el circuït.

actiVitats

Dinars en ruta - Assegu-
rança de viatge - Guia 
acompanyant durant 
bona part del viatge.
Totes les visites menciona-
des en l’itinerari explicat, 
excepte canvis impre-
vistos d’última hora.
En els àpats l’aigüa queda 
inclosa, altres begudes 
no estan incloses.

Dimecres dia 8 de juliol
Manresa - Nimes (dinar). 
Tarda: Visita al Palau 
dels Papes d’Avignon.
Vespre: arribada i sopar 
a l’hotel Royal Mirabeu 
d’Aix-en-Provence.

Dijous dia 9 de juliol 
Matí: Aix-en Proven-
ce - Arles (dinar).
Visites a l’Amfiteatre 
i al Teatre d’Arles.
Tarda: Visites a les abadies 
de Saint-Michel de Fri-

golet i de Montmajour.
Vespre: Sopar i allotjament 
a a l’hotel Royal Mira-
beu d’Aix-en-Provence.

Divendres dia 10 de juliol
Estada a Aix-en Provence - 
Matí: Visita a la catedral 
Sant Saveur. Tarda visita 
al Museu d’art Granet 

Dissabte dia 11 de juliol
Matí: Aix-en Proven-
ce - Sisteron (dinar), 
visita a la Ciutadella.
Tarda: Visites a l’abadia de 
de Le Thoronet i el san-
tuari de Sainte-Baume.
Vespre: Sopar i allotjament 
a a l’hotel Royal Mira-
beu d’Aix-en-Provence.

Diumenge dia 12 dejuliol
Matí: Esmorzar a l’hotel 
Royal Mirabeu d’Aix-en 
Provence - Visita lliure a 
Marsella - dinar a La Jon-
quera- Arribada a Manresa.


