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Hi ha molta gent que tendeix a imaginar-se 
que, dins el marc de l’Europa occidental, la 
poesia, des dels darrers clàssics llatins fins al 
segle XI amb l’aparició dels trobadors, desa-
pareix del mapa. I això no és cert. En l’error 
hi han contribuït, sobretot, dues coses. Una, 
el desconeixement que es té, a part de cercles 
molt reduïts, de la con-
tinuïtat en la pràctica 
de l’escriptura de poe-
mes en llatí durant tota 
l’Edat mitjana. L’altra 
és la manca gairebé to-
tal de mostres directes 
de la poesia oral, pràcticament desapareguda 
per manca de mitjans tècnics de reproducció i 
conservació. A aquest segon aspecte és al que 
volem referir-nos avui, ja que s’hi endevina un 
fenomen de gran abast malgrat la migradesa de 
la informació. En aquest sentit, haurem de dis-
tingir entre indicis referencials (textos escrits 
que parlen de la poesia oral) i cites textuals 
(fragments de poesia oral inserits en poemes 
conservats per l’escriptura). 

Quan fem referència a la poesia oral és molt 
habitual anomenar-la com a cant perquè la 
lletra hi era indissociable de la música, i, en 
alguns casos o modalitats, de la dansa. Es 
tractava d’una activitat tan estesa i relaciona-
da amb els diferents aspectes de la vida que d’ 
aquesta diguem-ne “universalitat” en tenim un 
testimoni valuós en un sermó de sant Joan Cri-
sòstom, del segle IV, que comença: “La nostra 
naturalesa més pregona s’ adelita amb càntics 
i cançons d’aital manera que fins i tot els in-
fants agafats al pit de la mare, quan ploren i 
estan neguitosos, amb el cant s’adormen.” Un 
altre escrit pràcticament idèntic en aquestes 
apreciacions el trobarem encara a principis 
del segle XIII a Les rasós de trobar de Ramon 
Vidal de Besalú: “Totes les gents, cristianes, 
jueves i sarraïnes, emperadors, prínceps, reis, 
ducs, comtes, vescomtes, comtors, vavassors, 
clergues, burgesos, vilans, grans i petits, posen 
a diari llur enteniment a trobar i cantar...” 

La majoria d’escrits medievals sobre el cant pro-
venen del món eclesiàstic i tenen, en general, 
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Editorial

A les acaballes del present curs, és habitual fer valora-
cions. En tot cas, però si ens centrem en les darreres 
activitats, per tal de no allargar-nos massa, cal recordar 
la trobada d’entitats amigues del Romànic que va tenir 
lloc a Terrassa. Fou exitosa, tant per la tria dels indrets 
terrassencs per part dels Amics del’Art Romànic de Sa-
badell, com per l’àmplia assitència de persones. Nosal-
tres, els del Bages, erem relativament pocs, potser degut 
a que ja haviem visitat Terrassa no fa gaire temps. En 
relació a aquesta qüestió, els presidents i altres membres 
de les juntes de les entitats participants a la trobada, 
vam convenir que procurarem, entre tots plegats, fer les 
trobades en indrets que no faci molt de temps que ha-
guem visitat, o estiguem a punt de fer-ho. Si no hi ha 
res de nou, els Amics de l’Art Romànic del Berguedà, 
organitzaran la trobada de l’any vinent.

Ara que parlem del Berguedà; el nostre cicle de Música 
i Romànic, surt enguany del Bages, per primera vegada 
per anar a Serrateix, una bona oportunitat per contactar 
amb els nostres homònims berguedans. La d’aquest any, 
és la setena edició del nostre cicle musical, i que sigui 
per molts anys més, doncs hem de fer esforços per po-
sar-nos al dia en quant a pressupostos i a algunes qües-
tions legals. Música i Romànic, és amb diferència, l’ac-
tivitat que ens suposa fer més reunions, gairebé tantes 
com reunions ordinàries de Junta, i de fet, ens hi posem 
a principis de tardor per planificar de nou, els pròxims 
cicles. La bona resposta i col.laboració de tothom, ens 
engresca a seguir-hi treballant.

La sortida a Ripoll ha estat tota una experiència. En 
el magnífic monestir d’aquesta ciutat dita bressol de 
Catalunya, vam gaudir d’un munt de sensacions que 
consistiren en fer resucitar els instruments musicals que 
figuren a la portalada del monestir de Ripoll. Fou una 
activitat diferent a les que habitualment fem, sempre és 
bo. I la participació per part nostra va ser nombrosa, 
una trentena llarga d’assistents.

Per acabar, ara ens agradaria dir-vos a l’avançada, les 
idees que tenim de cara el curs que ve (després de l’es-
tiu), però s’acaba l’espai de la columna. Sí que us direm 
però, que ,- faltaria anar-ho confirmant, - volem canviar 
el format d’algunes sortides, i la seva publicitat, per tal 
de guanyar adeptes. Reclamem l’entusiasme dels altres, 
però nosaltres els socis hauriem de predicar amb l’exem-
ple sent més participatius a l’Assemblea de socis de l’en-
titat. Aquesta darrera Assemblea, érem més persones a 
la taula, és a dir, els sis membres de Junta, que no pas 
a les cadires, només cinc persones. A la de l’any passat 
van venir set persones. És convenient que no hi falteu 
perquè ens feu falta per mesurar el grau d’aprovació o 
desaprovació de la nostra tasca al capdavant de l’asso-
ciació, amb les vostres propostes, preguntes, i sobretot, 
crítiques que ens ajudin a millorar. La vostra participa-
ció a les sortides i conferències, són un bon indicador 
de la salut de l’entitat, però una bona assistència a les 
assemblees, és el millor termòmetre. Ens feu molta falta!

caràcter condemnatori i d’expressa prohibició 
sense, però, efectes visibles, ja que segle rere se-
gle es van repetint sovint en els mateixos ter-
mes, però la majoria de la gent hi respon com 
si sentís ploure. De fet, i molt especialment 
durant l’Alta Edat mitjana, aquest actitud ne-
gativa de l’ Església oficial, venia donada pel 

fet que els seus represen-
tants consideraven que 
les cançons portaven 
arrapades deixes impor-
tants de paganisme. Un 
altre argument de pes 
era la forta càrrega sexu-

al de les lletres de les cançons que podia anar 
des d’ exquisits detalls de bon gust, sensibilitat 
i delicadesa, fins a l’extrem de la grolleria, la 
brutalitat i la barroeria. En aquest sentit, val 
la pena recordar que un gran medievalista con-
temporani, Paul Zumthor, està convençut que 
“el gran cant cortès dels trobadors occitans s’ 
havia constituït ja cap a l’any 1100 com una 
reacció contra aquesta poesia salvatge.” Caldrà 
esperar el segle XIII quan la veu intel.lectual 
més autoritzada del món catòlic, Sant Tomàs 
d’Aquino, a la Summa Theologica admeti que 
“ja que la diversió és necessària per a l’ home, 
l’activitat de l’histrió (actor de teatre profes-
sional fins aleshores també condemnat per l’ 
Església) no és dolenta en si mateixa i pot ser 
considerada com un treball.”

Passant ara a la poesia en directe, caldrà co-

i abans dEls trobadors 
què? 

Lluís Calderer
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mençar recordant un descobriment fet l’any 
1948 per l’ orientalista Samuel Stern. Treba-
llant sobre poesia àrab i hebrea de l’ Espanya 
musulmana dels segles XI i XII va trobar que 
en alguns dels textos hi havia versos escrits en 
un dialecte romànic. Es tracta de les restes més 
antigues de lírica romanç conegudes fins ara, 
provinents, sense cap mena de dubte, de la 
poesia oral. Per tal de situar-les degudament, 
convindrà recordar, o posar de manifest, algu-
nes coses.

En tot el món de la poesia àrab, l’ estrofa per 
antonomàsia és la qasida. Hi ha dues altres 
modalitats d´estrofa: el zejel i la moaxaja, però 
aquestes són exclusives del món hispano-àrab. 
La primera és escrita en àrab vulgar i empra 
alguns mots del dialecte mossàrab; la segona, 
emprada també pels hebreus, és escrita en àrab 

o hebreu clàs-
sics. I ara arri-
bem al descobri-
ment de Stern: 
la jarcha. Són 
els versos, ge-
neralment dos 
però a vegades 
tres o quatre, 
que figuren al 
final d’una mo-
axaja: escrits en 
llengua vulgar 
mixta (àrab i 
romànica): allò 
que en lingüísti-
ca s’anomena el 

dialecte mossàrab. La major part de les jarc-
has són cites de cançons amoroses d’expressió 
molt viva i directa posades en veu d’una dona.

Si bé, com acabem de veure, el zejel, la moaxaja 
i la jarcha no tenen res en comú amb la qasida, 
si que hi ha relació amb la lírica popular d’al-
tres àrees de la península i de gran part d’ Eu-
ropa. Podríem parlar, doncs, de l’adopció per 
part de l’àrab d’una estesa forma popular euro-
pea. Fixem-nos en un aspecte de la qüestió: si, 

i abans dEls trobadors què? 

per una banda, els temes més recurrents de les 
jarchas es troben en les cançons de qualsevol 
època i qualsevol poble, com, per exemple, les 
cançons amoroses egípcies de finals del segon 
mil.leni a.C., les cançons xineses del segle VII 
a.C., o els graffiti de Pompeia, resulta que tam-
bé caracteritzen dos dels gèneres especialment 
perseguits per la censura catòlica, sobretot en 
els cinc segles anteriors a l’any mil: les cançons 
de dones (puellarum cantica) i les winileodas 
(cançons d’amic) amb els elogis fora mida a 
l’amant i el menyspreu i l’odi al marit. Amb 
el temps, però, aquest darrer gènere assolirà a 
mans d’excel.lents poetes, un nivell altíssim 
fins a esdevenir la perla més valuosa de la lírica 
galaico-portuguesa del segle XIII: les cantigas 
de amigo.

A Catalunya,els primers testimonis inequívocs 
escrits de poesia oral, segons el rigorós i molt 
documentat Corpus d’ antiga poesia popular 
de Josep Romeu i Figueras, els podem rastre-
jar en un trobador del segle XII, Guillem de 
Berguedà. Aquest, destacà en la pràctica del 
sirventès, cançó d’atac contra un enemic i en 
la que cal emprar tots els mitjans perquè sigui 
eficaç d’una manera o altra. Així, en el dedi-
cat a Ponç de Mataplana, els dos versos que es 
repeteixen al final de cada estrofa, manlleven 
ritme, rima i metre de tornades de gran ús en 
la cançó. Pel que fa al sirventès contra el bisbe 
Arnau i Préixens i el vescomte Ramon Folc de 
Cardona, diu que l’execució s’ha de fer segons 
el to que canten macips de Pau a l’Alt Em-
pordà.

Al segle XIII, un altre trobador, Guillem de 
Cervera o Cerverí de Girona, escriu lletres per 
a danses populars: la viadeyra (cançó paral.
lelística probablement d’origen galaicoportu-
guès), la peguesca (paròdica i burlesca del mal 
d’amor), l’ espingadura i la gelosesca.

Fins aquí aquest viatge, forçosament breu i 
amb clarors i ombres malauradament inevita-
bles, pel camí sempre apassionant dels nostres 
orígens.

Ramon Llull és el primer escriptor de les nos-
tres lletres medievals —el primer per cronolo-
gia, el primer per la quantitat de textos que 
va escriure i el primer per la qualitat de les 
seves obres. Tot i així, al mateix temps, en el 
conjunt de la nostra tradició literària medieval 
Llull és un outsider, un cas a part, un univers 
que té les seves pròpies regles. A diferència d’al-
tres monstres de les nostres lletres, com Bernat 
Metge, Ausiàs March o Joa-
not Martorell, Llull no fou 
mai pròpiament el que avui 
en diríem un literat. Així 
com l’obra intel.lectual dels 
autors esmentats s’inscriu 
inequívocament en el camp 
de la literatura —diàlegs en 
el cas de Metge, poemes en 
el de March i una novel.la 
monumental en el de Martorell—, Llull és un 
literat ocasional, un escriptor que toca totes 
les tecles possibles, que fa incursions en tots 
els gèneres textuals que li semblen profitosos, 
ja siguin novel.les, poesies, diàlegs, reculls de 
narracions breus i/o proverbis, però també 
tractats didàctics de tota mena, opuscles i mo-
nografies filosòfiques i teològiques, enciclopè-
dies, manuals de diverses disciplines univer-
sitàries, etc. Llull és un tot terreny, un intel.
lectual interessat a presentar una visió global, 
completa i unificada del saber, i a utilitzar els 
mitjans que li semblin més adequats en cada 
moment per difondre-la i vulgaritzar-la. La li-
teratura és, al cap i a la fi, un d’aquests mitjans, 
i un dels més potents, atès que gràcies a la seva 
capacitat de persuasió permet connectar més 
fàcilment i eficaçment amb els lectors. 

Tot i així, Llull tampoc és simplement un intel.
lectual, o un filòsof especulatiu tancat a la seva 
particular torre de vori, tot al contrari. Llull és 
un escriptor missioner, que posa la seva ploma 
al servei d’un gran ideal: la difusió universal 
de la fe cristiana mitjançant la conversió de 
tots els infidels. Des de la forta experiència de 
conversió que Llull va experimentar quan te-
nia uns trenta anys, l’amor a Déu i la voluntat 
de servir-lo amb totes les seves forces, fins i tot 
oferint la seva pròpia vida en cas que fos ne-

cessari, és el veritable objectiu que guia i anima 
la seva existència, el que li dóna sentit. Segura-
ment motivat per l’ambient sociocultural que 
es respirava a Mallorca, la seva illa natal, que 
a mitjans del segle XIII era encara un territori 
de frontera, amb una alta presència d’homes 
i dones aliens a la fe cristiana, Llull no creia 
que hi hagués millor manera de canalitzar el 
seu desig de servir Déu que treballant i llui-

tant incansablement perquè 
l’Església fes tot el possible 
per garantir la conversió 
d’aquells que no creien ni 
en Crist ni en la natura tri-
nitària de Déu. Ramon es 
va passar bona part de la 
seva vida viatjant per entre-
vistar-se amb diverses auto-
ritats civils i eclesiàstiques, 

especialment els papes i els reis de França, per 
convèncer-los que calia dedicar més recursos i 
energies a la consecució d’aquest objectiu. 

Si bé després de la caiguda de Sant Joan d’Acre, 
el 1291, un esdeveniment que trasbalsà tota la 
cristiandat, Llull també defensa la croada mi-
litar com a mitjà per reconquerir els llocs sa-
grats, l’escriptor mallorquí sempre confià en la 
pedagogia i, sobretot, en la predicació directa 
com a mecanismes més efectius per convertir 
els infidels. Un dels propòsits inicials que es 
plantejà, i que continuà defensant tota la vida, 
fou la fundació d’escoles en què els missioners 
aprenguessin les llengües dels infidels per tal 
de poder-s’hi comunicar en els seus propis 
llenguatges. Tot i així, Llull s’adonà que el 
més important era crear un mètode de disputa 
eficaç que permetés als missioners trobar els 
arguments adequats per convèncer els seus 
interlocutors. Un dels pressupòsits essencials 
dels quals partia Llull, sense el qual creia que 
era impossible reeixir en aquesta tasca, era la 
demostrabilitat de la fe cristiana; és a dir, la 
certesa que es podia provar per vies racionals 
que els dogmes del catolicisme eren necessàri-
ament veritables. 

Així doncs, el mètode imaginat per Llull ha-
via de proporcionar als apologetes cristians els 
instruments necessaris per demostrar que, a di-

ramon llull:
un Escriptor i 

missionEr laic dE la 
baixa Edat mitjana

Francesc Tous Prieto
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que afecten els éssers naturals, com els que te-
nen a veure amb la conducta moral dels homes. 

Pel que fa a la següent etapa de l’Art, inaugu-
rada per l’Ars inventiva veritatis (1290), Llull 
va abandonar la novel.la i va confiar en el gè-
nere enciclopèdic. Entre els anys 1295 i 1296 
va escriure l’Arbre de ciència, una enciclopèdia 

ferència dels continguts de les altres religions, 
els de la cristiana eren els únics que resistien 
l’escrutini implacable de la raó. Després d’al-
gunes provatures preliminars, Llull va acabar 
trobant aquest mètode, això és, la seva famosa 
Art, que segons el seu propi relat va rebre per 
revelació divina mentre contemplava Déu en 
una muntanya de la seva illa natal. Al Cant de 
Ramon, un poema de caire autobiogràfic escrit 
l’any 1301, Llull mostra la seva total confiança 
en aquest mètode: 

Novell saber hai atrobat;
pot-ne hom conèixer veritat
e destruir la falsetat.
Sarraïns seran batejat,
tartres, jueus e mant errat,             
per lo saber que Déus m’ha dat.

L’Art es convertirà en el centre de l’activitat 
intel.lectual de Llull, en l’eix entorn el qual 
gravita la seva obra i gràcies a la qual és capaç 
d’ordenar d’una manera original el saber del 
seu temps. I és clar, en bona part també és el 

que explica per què l’obra literària de Llull té 
bàsicament una funció instrumental i és tan 
singular en relació amb la dels altres autors 
medievals catalans. Els textos literaris de Llull 
són habitualment o bé materials propedèutics 
per facilitar l’accés als continguts i les regles 
de funcionament de l’Art, o bé productes que 
tenen l’objectiu de persuadir els seus lectors 
de la necessitat d’aprendre-la o de contribuir a 
difondre-la. El Cant de Ramon, per exemple, 
el podem situar en aquesta darrera categoria, 
atès que es tracta d’una composició que exposa 
breument els punts més destacats de la biogra-
fia i de la personalitat de Llull, entre els quals 
s’inclou la recepció i la creació de l’Art, i que 
mostra un Ramon desconhortat per la man-
ca de suports que reben els seus projectes. La 
voluntat és clara: apel.lar a les emocions dels 
lectors perquè es facin càrrec de la seva situació 
i sintonitzin amb els seus objectius. 

D’altra banda, com que l’Art és un sistema for-
ça complex, Llull es va sentir amb la necessitat 
de redactar-ne versions més accessibles per evi-
tar que el públic sense formació universitària 
quedés fora de joc. Les formes literàries es van 
mostrar ben útils en aquest sentit. Un dels dià-
legs més famosos de l’autor, el Llibre del gentil 
i dels tres savis (1274-1276), que és una obra de 
disputa interreligiosa, presenta una versió sim-
plificada dels mecanismes de l’Art. El Romanç 
d’Evast e Blaquerna (1276-1283), si bé és una 
novel.la que proposa una reforma completa 
dels diversos estaments de la societat cristiana, 
també es pot considerar una forma divulgativa 
de la primera formulació de l’Art, l’Art abreu-
jada d’atrobar veritat (1274). Per la seva banda, 
el Llibre de meravelles (1287-1289) és la novel.
la associada al cicle de la segona formulació 
de l’Art, l’Art demostrativa (1283). Es tracta 
d’una mena de novel.la de formació, ordenada 
seguint la progressió de l’escala de les criatures, 
i protagonitzada per Fèlix, un personatge que 
té la missió de viatjar per tot el món “col.lec-
cionant” meravelles, és a dir, observant els fe-
nòmens de tots els ordres de la realitat, tant els 

ramon llull: un Escriptor i missionEr laic dE la baixa Edat mitjana

adreçada a un públic no universitari que es 
presenta explícitament com una versió més ac-
cessible i senzilla de l’Art. Aquesta obra inclou 
l’Arbre exemplifical, un recull de narracions 
i proverbis que permeten divulgar de manera 
més plaent i entretinguda els continguts expo-
sats a l’enciclopèdia.

ramon llull: un Escriptor i missionEr laic dE la baixa Edat mitjana
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de Sant Joan, el protagonista-narrador passe-
ja pel port de Sóller. Dins el mar detecta la 
presència d’una illa mòbil que resulta ser una 
balena. Aquesta el mena a una illa real on habi-
ten personatges del món arturià. Hi tindrà una 
llarga conversa amb el mateix rei Artús, el qual 
li encomana una missió. Després, torna a casa. 
Hem de suposar que l’illa, tot i que no s’es-
menti és la de Sicília. Com que circulava una 
llegenda segons la qual el cadàver d’Artús fou 
transportat a l’illa d’Avalon, que és inexistent, 
molts suposaven que el nom de ficció encobria 

un referent real que no era al-
tre sinó l’illa mediterrània.

L’altra novel.la és el Blandín 
de Cornualla d’autor desco-
negut. Escrita en un proven-
çal ple de catalanismes. S’hi 
fan notar un cert realisme, 
poc element meravellós, el 
to despreocupat i força notes 
d’humor i d’ironia. La pre-
sència d’aquests aspectes ens 
serveix de transició per pas-
sar al punt culminant del gè-
nere en la literatura catalana. 
Les dues obres mestres que 
el constitueixen, el Curial i 
Güelfa, anònim, i el Tirant 
lo Blanc de Joanot Martorell, 
mostren unes característiques 

tan peculiars que han induït els especialistes a 
introduir una distinció entre: 

A) Llibres de cavalleries (del Lancelot a l’Ama-
dís): Força física dels protagonistes exagera-
da, ambients de misteri i de fantasia, espais i 
temps remots, elements meravellosos: dracs, 
serps, nans, gegants, fades...

B) Novel.les cavalleresques: biografies absolu-
tament fictícies que podrien passar per històri-
ques atès que són protagonitzades per cavallers 
que viuen aventures contemporànies en terres 
conegudes i duen a terme empreses d’una ver-
semblança acceptable.

esment aquí del Jaufré, text provençal d’una 
novel.la arturiana. Degué ser composta en el 
darrer terç del segle XII (1169 o 1170). Ens ha 
pervingut en una versió reelaborada a princi-
pis del segle XIII. El llibre està dedicat a Al-
fons I de Catalunya-Aragó. És possible que fos 
d’autor català, o almenys redactada a la cort 
catalano-aragonesa. Jaufré representa un cava-
ller de la cort del rei Artur, i va esdevenir heroi 
predilecte dels nostres escriptors i artistes. El 
trobem esmentat en el llibre de Ramon Mun-
taner. També sabem per una carta de Pere III 
(febrer de 1352) que, a les pa-
rets d‘una cambra del palau 
de l’Aljaferia de Saragossa hi 
havia pintada la història de 
Jaufré. Afegim-hi que el ma-
teix Muntaner, fa al.lusions 
concretes al llibre Lancelot 
del Lac, demostra conèixer 
el Tristany i esmenta molts 
dels cavallers de la tradició 
bretona.

La Matèria de Bretanya de-
gué arribar a Catalunya a 
través dels joglars, però en 
el segle XIV, i possiblement 
abans, ja formava part del 
fons literari de les bibliote-
ques. Seria prolix l’esment en 
detall de llibres concrets de la 
Matèria que consten en documents del Casal 
reial de Barcelona, de part de Pere III o Martí 
l’Humà, per exemple. O bé els que figuren en 
inventaris de béns de cases particulars. I d’al-
gunes traduccions del francès al català com és 
ara una de la Questa del Sant Graal completa, 
dos fragments del Tristany en prosa i un del 
Lancelot. 

Del segle XIV ens han arribat dues novel.les 
originals catalanes inspirades en la Matèria de 
Bretanya. La faula de Guillem de Torroella és 
una novel.la breu on es demostra un gran co-
neixement d’aquest món imaginari. Un matí 

la novEl.la dE cavallEriEs a catalunyaPer començar de la manera més senzilla po-
dríem dir que una novel.la de cavalleries és 
aquella que té com a protagonista un cavaller. 
Ara bé, aquest personatge no és una invenció 
dels escriptors, un mer producte imaginatiu, 
sinó que va ficcionalitzar-se a partir d’un mo-
del real. Etimològicament, un cavaller és un 
guerrer que combat a 
cavall. Des del segle XII, 
els mots cavaller i cava-
lleria substitueixen en 
totes les variants romà-
niques els mots miles i 
milites per designar els 
únics guerrers que compten. Fem ara una mica 
d’història:

En el segle VIII es clou el procés que porta a 
la preponderància del combatent a cavall. Els 
prínceps exigien el servei militar a cavall de 
tots els homes que en posseïen, a més d’arma-
ment. Però com que el domini del cavall i les 
armes exigien una llarga preparació aviat es va 
veure la conveniència de disposar de comba-
tents professionals lligats per un contracte de 
fidelitat. D’aquí fins al segle XI l’exigència del 
servei militar es limità, generalment, a 40 dies 
prorrogables a expenses del senyor. (A partir 
del segle XIII aquest servei era rescatable per di-
ners). L’accés a la cavalleria es va circumscriure 
a aquelles persones ben situades econòmica-
ment: vassalls o senyors que feien de les armes 
la seva professió de vida. Entre el XIII i el XIV 
la cavalleria reaccionà a l’enlairament demo-
gràfic i social de la burgesia i en tancà l’accés 
als que no eren nobles. És així com esdevingué 
un grup exclusiu, una corporació de guerrers 
d’elit. Així doncs, a la Baixa Edat mitjana tots 
els cavallers seran nobles; cosa que no vol dir 
que tots els nobles fossin cavallers. Fins que, 
cap a principis del segle XVI hi hagué dos can-
vis que van afectar profundament la concepció 
de l’ofici militar: la cavalleria declina i s’extin-
geix a mida que el paper principal és ocupat 
per la infanteria i l’artilleria. 

Pel que fa a la literatura, haurem de fer marxa 
enrere i començar per la Matèria de Bretanya. 

la novEl.la dE 
cavallEriEs a catalunya

Lluís Calderer

Aquest és un títol genèric que aplega les narra-
cions que tracten del rei Artús, els cavallers de 
la Taula Rodona, Tristany, el Sant Graal, Lan-
celot, Perceval, Isolda, la reina Ginebra, el mà-
gic Merlí, la fada Morgana..., i altres personat-
ges relacionats amb elles des del punt de vista 
temàtic i ideològic. El nom amb què es coneix 

el conjunt, s’explica 
de la manera següent: 
Matèria, en el sentit 
de llegendes recollides 
sota el títol mabinogi-
on, els herois principals 
de les quals són Artús, 

Tristany i Merlí. Bretanya, pel marc geogràfic 
d’orígen; a tenir en compte, però, que aquest 
marc comprenia alehores la Bretanya francesa, 
el País de Gal.les, Cornualla i Irlanda. Aquestes 
narracions van ser introduïdes a França a tra-
vés de la traducció de l’obra Historia Regum 
Britaniae (de cap a 1135) feta per Wace el 1155. 
D’ allí es va estendre a totes les literatures eu-
ropees on assolí una popularitat extraordinà-
ria. El seu punt àlgid el tenim entre els anys 
1150-1250, i ve marcat pels romans (novel.les 
llargues) bretons de Chrétien de Troyes i els 
lais (narracions breus) de Maria de França. 
Amb ells, la Matèria de Bretanya incorpora la 
ideologia de l’ amor cortès. A principis del se-
gle XIII les llegendes originals adquireixen una 
intenció cristiana i exemplar.

Als Països Catalans, la Matèria de Bretanya fou 
coneguda molt aviat. No en coneixem, per ara, 
cap text en català anterior al segle XIV, però 
tenim referències abundants que ho documen-
ten. Així, un text molt curiós, en vers, l’ Ense-
nyament del trobador Guerau de Cabrera, ves-
comte de Girona i Urgell, de mitjans del segle 
XII, adreçat al seu joglar Cabra. Se’l reprèn per 
la seva manca de coneixements i entre les mol-
tes coses de què el seu amo es queixa esmenta la 
seva ignorància sobre Artús, Cardweill (una de 
les residències del rei Artús a Gal.les), Galvany, 
Tristany, Isolda, Floris, Erec (protagonista de la 
primera novel.la de Chrétien de Troyes). 

Per seguir un cert ordre cronològic ens cal fer 
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També aquesta és una novel.la d’ itineraris 
llargs i variats. Tirant lo Blanc, un jove bre-
tó, va a Anglaterra a participar en els exercicis 
d’armes que s’hi fan amb motiu de les grans 
festes pel casament del rei, a fi de fer mèrits 
per ser nomenat cavaller, cosa que aconseguirà 
amb escreix. Després viatjarà a Sicília fent-hi 
escala tot adreçant-se a Rodes amenaçada pe 
soldà del Caire. Alliberada l’ illa, Tirant va 
en pelegrinatge a Terra Santa i torna a Sicília. 
L’emperador de Bizanci el reclama perquè 
l’ajudi a alliberar-se del setge del Gran Turc. 
L’episodi de Grècia constitueix la part central 
de la novel.la. Per culpa d’un malfat Tirant 
haurà de viure un temps al nord d’Àfrica. I 
l’obra acaba amb el retorn a Constantinoble.

Com a trets rellevants del realisme del Tirant 
notem el fet que l’ heroi no acabi amb la ple-
nitud d’una apoteosi ni amb una mort a la 
seva alçada sinó senzillament d’una pulmonia. 
Per altra banda, Tirant no guanya cap com-
bat ni batalla gràcies a la intervenció de forces 
màgiques o sobrenaturals, sinó al seu enginy i 
capacitat de pensar estratègies factibles amb els 
elements dels quals disposa.

Novel.la d’amor i d’aventures. L’erotisme hi 
és d’una vivesa extraordinària i amara el lli-
bre d’una vitalitat encomanadissa. Pel que fa 
a l’estil, Martorell combina sàviament tres mo-
dalitats: una d’ elegant i solemne, que podrí-
em qualificar de prosa renaixentista, sobretot 
per als parlaments; una altra de col.loquial, de 
gran vivacitat, molt rica en refranys i jocs de 
paraules; i una altra de molt equilibrada, amb 
frases de període ampli i cadenciós. El doll ver-
bal del nostre autor és realment prodigiós.

Sóc ben conscient que aquestes dues grans 
obres de la nostra literatura mereixerien cadas-
cuna no una de sola sinó moltes conferències. 
Però, si recordeu el títol d’aquesta us fareu càr-
rec que avui no han vingut a fer-se un retrat 
individual sinó una fotografia de família i 
espero que dins el conjunt hagin quedat míni-
mament ben identificades.

Curial i Güelfa es conserva en un manuscrit 
únic descobert cap a la meitat del segle XIX a 
la Biblioteca Nacional de España. Només hi 
manca el quadern inicial on figuraven el títol, 
el nom de l’autor, la dedicatòria, la declaració 
d’intencions i les rúbriques dels capítols. Tot i 
tractar-se d’una novel.la cavalleresca incorpora 
i amalgama altres gèneres narratius com la no-
vel.la sentimental bizantina, la novel.la històri-
ca i la novel.la moresca. El protagonista, Curi-
al, un jove llombard d’origen molt humil, edu-
cat a la cort de Montferrat, esdevindrà cavaller 
i príncep gràcies a l’ajuda i les gestions que fa, 
d’amagat, la germana del marquès, Güelfa, una 
jove vídua que s’ha enamorat apassionadament 
de Curial. Per arribar al feliç desenllaç caldrà 
superar moltes proves, viure aventures i com-
bats i peripècies de tota mena. El marc geogrà-
fic és d’una gran amplitud: Itàlia, Alemanya, 
França, Jerusalem, Grècia, Tunis... Notem que 
es tracta sempre de llocs absolutament reals. I 
tot allò que hi passi té un to molt sorprenent 
per l’època de versemblança. Així mateix les 
qüestions relacionades amb l’amor i el sexe hi 
són tractades amb inesperada franquesa i na-
turalitat. Remarquem també la caracterització 
dels personatges i,entre aquests, el procés de 
ficcionalització d’un de ben real, el nostre rei 
Pere el Gran “digne de recordable veneració”. I 
la magnífica i elevada consciència artística que 
delaten la llengua i l’estil. La fluïdesa dels di-
àlegs i les imatges i metàfores compten també 
entre els màxims encerts del desconegut autor.

Totes les característiques de realisme i versem-
blança esmentades en el cas de Curial i Güelfa 
les tornem a trobar desenvolupades i augmen-
tades, si cal, en el Tirant lo Blanc de Joanot 
Martorell. Ell mateix cavaller, pertanyia a la 
mitjana noblesa; la seva família estava establer-
ta de temps a Gandia. Conscient de la seva de-
cadència com a classe social, Martorell s’afer-
rava a mantenir vigents en la vida els codis 
cavallerescos, i tenim prou testimonis del seu 
caràcter bregós i lluitador.

la novEl.la dE cavallEriEs a catalunya Estat dE comptEs

Pressupost AARB 2016 Ingressos Despeses Líquid
1. QUOTES 7.000,00 400,00 6.600,00
2. BUTLLETÍ 500,00 4.100,00 -3.600,00
3. SUBVENCIONS 500,00 0,00 500,00
4. SORTIDES 2.000,00 300,00 1.700,00
5. CURSCM 0,00 900,00 -900,00
6. ALTRES CURSOS 0,00 0,00 0,00
7. LOTERIA 0,00 0,00 0,00
8. ALTRES PUB. 0,00 0,00 0,00
9. ACT CULT 0,00 0,00 0,00

10. CIRCUL.LARS 0,00 600,00 -600,00
11. BIBLIOTECA 0,00 70,00 -70,00
12. ADM AARB 0,00 2.000,00 -2.000,00
13. LOCAL AARB 0,00 1.000,00 -1.000,00
14. CATALUNYA CAIXA 10,00 50,00 -40,00
15. AUDIOVISUAL 0,00 0,00 0,00
16. MÚSICA I ROMÀNIC 6.000,00 6.000,00 0,00
17. CAIXA PENSIONS 10,00 150,00 -140,00
18. SCANNER BUTLLETINS 0,00 0,00 0,00
19. PÀGINA WEB 0,00 300,00 -300,00
20. PATRIMONI 0,00 0,00 0,00
21. TROBADA AAR 0,00 0,00 0,00

Total Pressupost 2016 16.020,00 15.870,00 150,00

Ingressos i Despeses 2015 Ingressos Despeses Líquid
1. QUOTES 6.950,00 1.241,36 5.708,64
2. BUTLLETÍ 450,00 3.306,31 -2.856,31
3. SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00
4. SORTIDES 1.597,00 440,20 1.156,80
5. CURSCM 0,00 1.287,10 -1.287,10
6. ALTRES CURSOS 0,00 0,00 0,00
7. LOTERIA 0,00 0,00 0,00
8. ALTRES PUB. 0,00 0,00 0,00
9. ACT CULT 0,00 350,00 -350,00

10. CIRCUL.LARS 0,00 310,28 -310,28
11. BIBLIOTECA 0,00 59,70 -59,70
12. ADM AARB 0,00 432,85 -432,85
13. LOCAL AARB 0,00 1.118,04 -1.118,04
14. CATALUNYA CAIXA 0,00 0,00 0,00
15. AUDIOVISUAL 0,00 0,00 0,00
16. MÚSICA I ROMÀNIC 5.880,00 5.219,99 660,01
17. CAIXA PENSIONS 0,00 193,20 -193,20
18. SCANNER BUTLLETINS 0,00 0,00 0,00
19. PÀGINA WEB 0,00 352,66 -352,66
20. PATRIMONI 0,00 0,00 0,00
21. TROBADA AAR 0,00 0,00 0,00

TOTAL A 31.12.2015 14.877,00 14.311,69 565,31
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ta gent, tal com es diu en el 
primer paràgraf d’aquest es-
crit. La seva mort i posterior 
funeral han coincidit amb la 
inauguració de l’exposició feta 
al Casino de Manresa, “Temps 
del Romànic”, on hi assiti-
ren diverses autoritats, i on 
a més, la nostra entitat hi ha 
tingut un paper destacat. En 
l’acte inaugural d’aquesta ex-
posició d’art romànic, on en 
F. Junyent li hauria fet mol-
ta il.lusió ser-hi, l’alcalde de 
Manresa el Sr. Valentí Junyent, 
va pronunciar unes paraules 
en memòria seva. La millor 
manera de dedicar-li, per part 
de la ciutat, el darrer record a 
en Francesc Junyent Maydeu. 
Descansi en pau.

Francesc Gasol 
i la Junta dels AARB

de fer tantes 
col.laboraci-
ons amb en-
titats que li 
prenien tant 
de temps per 
gaudir dels 
seus. La ma-
laltia també 
el condici-
onava. És 
per aquest 
darrer motiu 
que ens va 
fer donació 
als Amics 
de l’Art Ro-
mànic, d’un 
bon grapat 
d’àlbums de 
diapositives 
originals que 
s’utilitzaren 
per fer la Ca-
talunya Romànica. Quan la 
junta va anar a casa seva per 
recollir-ho, en Junyent, en cer-
ta manera, es va acomiadar de 
nosaltres. Tot i que vam dir-li 
que el passariem a veure altra 
volta ben aviat, ja no hi vam 
ser a temps.

En Junyent ja no hi és per cul-
pa d’una greu malaltia. Ma-
latia que va patir amb molta 
discreció, i fins i tot, va voler 
seguir treballant per l’entitat 
organitzant amb molt bon 
resultat, - entre altres activi-
tats- ,el darrer Curs de Cultura 
Medieval. Malgrat la fatiga, 
va planificar i participar amb 
nosaltres, la sortida a Folgue-
roles, en el marc d’aquest es-
mentat curs. Aquesta discreció 
ha estat el que ha provocat 
tanta sorpresa per part de tan-

facultat de Filosofia i Lletres 
de Barcelona, fent l’especiali-
tat de Geografia, que va apro-
fitar-ho per aprofundir en la 
disciplina de la Biogeografia 
i, d’aquesta manera, ampliar 
els seus coneixements sobre 
serps i rèptils. Ha estat profes-
sor de Reciclatge de Català de 
l’ICE de la Universitat Autò-
noma.

En Francesc Junyent va col.la-
borar amb els Amics de l’Art 
Romànic des dels inicis de la 
nostra entitat. Quan l’Enric 
Castells n’era el president, li 
va proposar entrar a formar 
part de la Junta, on hi treba-
llà intensament. El relleu a la 
presidència l’havia d’assumir 
qui us escriu, -Francesc Gasol- 
, un cop en Castells acabés 
el seu mandat, però per un 
seguit de raons personals i la-
borals sobrevingudes, vaig ac-
ceptar el càrrec de forma pro-
visional. Afortunadament, en 
Francesc Junyent va acceptar 
assumir la presidència per a 
un any, tot i que, degut al seu 

Ens ha deixat el Francesc Ju-
nyent. Una mala notícia re-
buda amb tristesa per part de 
moltes entitats de la nostra 
ciutat. Amics de l’Art Romà-
nic del Bages, -una d’aquestes 
entitats- , ha tingut la fortuna 
de comptar amb una persona 
com en Junyent. Una fortuna 
consistent en l’aportació dels 
seus coneixements i experièn-
cia, la seva amistat i la seva 
capacitat de saber escoltar a 
tothom. La notícia també ha 
causat sorpresa a moltíssimes 
persones. Veure la sala del ta-
natori plena a vessar, és una 
bona mesura per adonar-nos 
de l’estima en que es tenia al 
Francesc.

En Francesc Junyent Maydeu 
havia nascut a Manresa l’any 
1944. El 1959 va entrar al 
seminari de Vic on va cursar 
estudis d’Humanitats i Filoso-
fia, alhora que estudiava Ma-
gisteri. En aquells moments 
va entrar en contacte amb dos 
professors, els doctors Antoni 
Pladevall i Eduard Junyent, 
que li van despertar l’afició 
per la història i l’art romànic. 
A més, un altre professor, el 
Dr Salvador Reguant, que era 
geòleg, el va encaminar cap a 
l’estudi de l’herpetologia. Al 
1964 entra com a docent al 
col.legi La Salle de Manresa, 
d’on va ser professor de batxi-
llerat, fins a la seva jubilació. 
Més endavant, va entrar a la 

compromís envers l’entitat i la 
seva passió pel Romànic i l’art 
en general, s’hi va estar quatre 
anys de president. Un cop fi-
nalitzada aquesta etapa, la seva 
tasca dins l’entitat s’ha centrat 
a fer aportacions al butlletí i a 
ajudar-nos a preparar el Curs 
de Cultura Medieval. Fins fa 
poc formava part de la Junta.

L’entitat dels AARB no és 
l’única associació on ha col.
laborat. En Junyent ha estat 
sots-delegat, i després delegat 
de la Delegació de la Institució 
Catalana d’Història Natural i 
sots-delegat de la Delegació del 
Bages del Col.legi de Doctors 
i Llicenciats en Lletres i Ci-
ències. A més, també ha estat 
membre de la junta del Cercle 
Artístic, del Centre d’Estudis 
del Bages i soci col.laborador 
de la Societat Catalana d’Her-
petologia i de l’Associació 
d’Herpetològica Espanyola i 
d’Òmnium Cultural. També 
ha estat membre del Centre 
Excursionista de la Comarca 
del Bages. Tot plegat, ha donat 

lloc a un ampli currículum, 
que explicat de manera molt 
resumida és el següent: col.
laboració en diversos volums 
de “Catalunya Romànica” i 
en altres llibres com “El Ba-
ges, aproximació al medi na-
tural i humà de la comarca”, 
“Història del Bages”, “Guia 
del Bages”, “Atles dels amfibis 
i rèptils de Catalunya i Andor-
ra”. És coautor, conjuntament 
amb Antoni Borràs, de “Verte-
brats de la Catalunya Central” 
i autor de “Manresa. Guia de 
la ciutat”, “El patrimoni his-
tòric i artístic. Història gràfica 
de Manresa” i “Ramon Oms. 
Escultures”. Ha rebut diversos 
premis per la seva aportació a 
l’estudi de l’herpetologia.

Sens dubte, però, l’obra més 
coneguda d’entre les que hi 
ha participat, és “Catalunya 
Romànica”, bé perquè va ser 
editada per Enciclopèdia Ca-
talana, i bé perquè ens arriba 
ben a prop, a la nostra entitat, 
per la seva temática. Una obra 
de grans dimensions on hi ha-
gué la col.laboració de l’Àlex 
Mazcuñán i l’Albert Benet, 
amb qui el Francesc, foren els 
autors del volum del Bages, 
sense oblidar les aportacions 
de l’Antoni Daura. A més del 
volum del Bages, també col.
laboraren en els del Berguedà, 
Solsonès, Vall d’Aran, Anoia, 
Garrotxa i Alt Urgell.

Un cop jubilat, ha procurat 
gaudir de les seves aficions, 
com ara llegir, veure cinema i 
escoltar música clàssica, però 
també a estar amb la família. 
Ell deia que, de mica en mica, 
volia anar-se també “jubilant” 

En record
d’en Francesc 
Junyent
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Fotos d’activitats dEls aarb Fotos d’activitats dEls aarb

Exposició “Temps de Romànic”
30.01.16 Fotografies: Josep Llobet 

Tardes als Carlins. 
Conferència amb Mireia Barbé
15.01.16 Fotografies: Sussi Garcia
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Exposició “Temps de Romànic”. 14.02.16

Fotos d’activitats dEls aarb

Contes del romànic

Fotos d’activitats dEls aarb

Tardes als Carlins. 
Conferència amb Joan Vilamala
18.03.16 Fotografies: Gene Costa

Conferència d’en Jaume Moya
04.03.16 Fotografies: Josep Llobet 

Concert d’Antoni Madueño
12.03.16 Fotografies: Josep Llobet 
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Fotos d’activitats dEls aarb

VII Trobada d’Entitats de Romànic 
10.04.16 Fotografies: Marina Roma

                     i J. Alavedra 

VII Trobada d’Entitats de Romànic. 10.04.16

Fotos d’activitats dEls aarb
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VII Trobada d’Entitats de Romànic. 10.04.16

Fotografies: Josep Llobet 

Fotos d’activitats dEls aarb Fotos d’activitats dEls aarb

Sortida a Ripoll
16.04.16
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GENERAL 
ORDINÀRIA 2016 
DE SOCIS AARB

Dia i hora
Divendres 26 de 
Febrer de 2016 
a les 19,00 h.

Lloc:
Local dels AARB. Sala 
d’Actes dels Carlins.
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l TROBADA D’EN-

TITATS DE ROMÀ-
NIC A TERRASSA

Sortida a les 9,00h 
de la Plaça Infants de 
Manresa en autocar. 
Sortida de tot el dia.

Programa:
Visita al conjunt 
Romànic de les 
esglésies de Sant 
Pere de Terrassa.
De 10 a 10,40h - Re-
cepció i benvinguda a 
l’interior de l’església 
de Sant Pere de Ter-
rassa (pl. del Rector 
Homs, Terrassa) i visita 
comentada de l’esglé-
sia a càrrec Domènec 
Ferran, director del 
Museu de Terrassa. (*)
De 10,40 a 11h – Or-
ganització de grups
D’11 a 14h – Visita 
comentada de la Seu 
d’Ègara (exterior 
de Sant Pere, Sant 
Miquel, Santa Ma-
ria i castell cartoixa 
de Vallparadís).
14,30h – Dinar al 
restaurant el Casal de 
les Fonts de Terrassa
16,00h – Projecció, 
al mateix menjador, 
dels audiovisuals: 
La torre de Palau 
i la vila medieval i 
Les pintures de la 
Seu Episcopal, se-
gles V a segle VIII.
Organitza: Amics 
de l’Art Romànic 
de Sabadell. 
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RIPOLL

Sortida a les 15,30h 
de la tarda en autocar 
de la Plaça Infants 
de Manresa.

Programa:
Visita guiada al 
monestir de Ripoll.

Concert: 
“Despertant 
instruments 
adormits. Musiques 
al voltant de la 
portada de Ripoll” 
Intèrprets: Clustrobar 
Ensamble i la 
capella de Santa 
Maria. Director: 
Antoni Madueño.

Lloc: 
Santa Maria de 
Ripoll, tarda-vespre 
–hora a confirmar- 
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Hora i lloc:
A les 20,00h al 
Centre Cultural de 
la Sala d’Actes del 
Casino de Manresa

Ponència:
A càrrec de Mireia 
Barbé Llicenciada en 
Història de l’Art.
“Transformació 
i desaparició del 
convent de pares 
predicadors dominics 
de Manresa durant 
els segles XIX i XX”.

Organitzen:
Amics de l’Art 
Romànic del Bages 
i Centre d’Estudis 
del Bages.
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ITINERANT 
“TEMPS DEL 
ROMÀNIC.
” Art, vida i 
consciència.

Dates: 
Del 30 de gener al 28 
de març de 2016.

Lloc:
Centre Cultural de 
la Sala d’Actes del 
Casino de Manresa.
Horari: de dimarts a 
diumenge de 18 a 21h. 
Dilluns no festiu tancat.

Inauguració:
Dissabte 30 de Gener 
de 2016 a les 19,00h. 
L’acte d’inauguració de 
l’exposició comptarà 
amb la presència 
dels representants 
de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament 
de Manresa i l’Obra 
Social “la Caixa”, i hi 
haurà actuació musical a 
càrrec del grup musical 
“Lupulus Emsembla”.
Programa d’Activitats:

Divendres 5 de Febrer 
de 2016 a les 19,00h
Conferència: “ Elements 
clau d’un corrent 
artístic”, a càrrec de 
Marc Sureda, comissari 
de l’Exposició “Temps 
del Romànic” i 
conservador del Museu 
Episcopal de Vic.

Podeu consultar
tots els butlletins

a la nostra pàgina web
www.aarb.cat

Els Amics de l’Art 
Romànic del Bages 
tenim Facebook.

Busca’ns 
i fes-te’n amic 

(posar-hi el m’agrada)

Diumenge 14 de Febrer 
de 2016 a les 11,30 h.
“Romànic: Pagesos, 
Diables Fades i 
Donzelles”. Narració 
de contes per a públic 
familiar a càrrec 
de Guillem Cirera. 
Recomanat a infants 
a partir de 4 anys. 
Avis i àvies animeu-
vos a acompanyar-hi 
els vostres néts.

Divendres 4 de març 
de 2016 a les 19,00h
Conferència: “L’espai, 
la forma i la funció de 
l’arquitectura religiosa 
medieval”, a càrrec de 
Jaume Moya, arquitecte.

Dissabte 12 de 
març a les 19,00h
Concert / Conferència” 
Iam Dulcis Amica: Les 
músiques construïdes” 
a càrrec d’Antoni 
Madueño, músic.

Exposició 
produïda per:
L’Obra Social “La Caixa” 
i el Departament de 
Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Organitza: 
Centre Cultural el 
Casino - Ajuntament de 
Manresa i Amics de l’Art 
Romànic del Bages.
Aquest cicle d’activitats 
complementàries està 
organitzat pels Amics 
de l’Art Romànic 
del Bages i el Centre 
Cultura el Casino. Ta
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Hora i lloc:
A les 19,00h al Local 
dels AARB. Sala 
d’Actes dels Carlins

Ponència:
Conferència a càrrec 
d’en Joan Vilamala i 
Terricabras, Llicenciat 
en Filologia Catalana:
“ El Patrimoni 
literari de la Creu 
de la Culla”
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Dissabte 30 d’abril
Sant Iscle i Santa Victòria 

de Rajadell
Actuació a càrrec de Miriam Encinas & 

Alexandre Guitart
(músiques del Món)

Visita a les 19.00h i concert a les 19.30h

Diumenge 15 de maig
Monestir de Santa Maria de 

Serrateix
Actuació a càrrec de 

Ferran Pisà & Eulàlia Fontova 
(música antiga - barroc)

visita a les 18.30h i concert a les 19.00h

Diumenge 29 de maig
Santa Anna i Santa Maria de 

Claret, Santpedor
Actuació a càrrec de 

Ensemble Boccherini
(quartet de corda - música clàssica)

visita a les 18.30h i concert a les 19.00h

Dissabte 11 de juny
Talamanca

Actuació a càrrec de Bolé
(Noves Músiques) 

visita a les 19.00h i concert a les 19.30h

Música i
Romànic

VII CICLE DE CONCERTS A 
TEMPLES ROMÀNICS DEL BAGES

2016


