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Teniu a les vostres mans el butlletí de sempre però amb un nou
format. És el segon número, doncs el del gener-abril d’enguany
, ja el vam estrenar. Un disseny més modern i actual, decidit
per voluntat de la Junta, però amb la mà professional de l’Anna
Martí qui ha sabut donar-li aquella categoria que mereix tota
publicació amb prou trajectòria com és, sens dubte, el nostre
estimat butlletí. Des d’aquesta editorial, i en nom de tota la Junta: moltes gràcies Anna, per la teva tasca amb nosaltres des de
fa tant de temps!
Parlant d’actitivitats, creiem que hem de fer un bon balanç del
curs que hem tancat. Cal destacar especialment el vuitè cicle
de Música i Romànic, on hem gaudit de molt bones actuacions
musicals, a l’hora que podem afirmar que ha estat un dels millors cicles pel que fa a l’assistència de públic. Tenim la sincera
impressió des de fa un cert temps, que Música i Romànic i, per
altra banda, el Curs de Cultura Medieval, són les dues activitats més exitoses que realitza la nostra entitat. Tant de bo no
haguessim de dir que són “les úniques” que tenen èxit. Parlo de
l’assistència de gent, és clar, doncs la qualitat del músics en el
MiR, com la dels conferenciants en el CCM, és de garantia contrastada. Darrerament, massa sovint, no hem sabut fins a darrer
instant, si algunes sortides les haviem d’anul·lar o no; fins i tot,
una de tant novedosa com el cap de setmana a la Vall de Boí i la
Vall d’Aran, no sabiem del cert si l’acabariem fent.

En aquest sentit, hem de referir-nos al descartat viatge d’estiu
a Portugal. Era prou atractiu i l’haviem preparat amb il·lusió,
però les presses dels hotels de Porto i Lisboa per tal de poder
confirmar o desestimar la reserva, ens va impedir tenir temps
per arribar a la vintena i escaig de persones. Però, tot i així,
sense aquestes presses, potser tampoc hauriem estat prou gent
per anar-hi. Sap greu! Massa lluny? massa car?... res pot impedir fer un viatge d’aquestes característiques si és prou atractiu i,
per tant, engrescador per a tothom. Amb el pas del temps, una
sola raó va agafant més pes: el fet de dir que faríem el viatge en
avió, per després, al cap d’unes setmanes, descartar-ho tot dient
que es faria en autocar. No va ser un caprici nostre, sinó una
exigència, -les presses que deiem abans-, de la companyia de
vol. No hem de descartar mai destins llunyans si, qui us escriu,
els organitza amb més antelació. Per sort, sempre se n’aprèn.
Engresquem-nos per al curs que comença!
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Els retaules de la
Seu de Manresa.
Un recurs
didàctic
per entendre
l’evolució de la
pintura gòtica
d’arreu
Francesc Gasol
La Basílica de la Seu, des
del punt de vista arquitectònic, ens permet entendre de
seguida el significat de Gòtic
Català, així com el de Planta
de Saló, a més de tenir la particularitat de ser una síntesi de
les esglésies de tres naus i les
d’una nau. Visitar la Seu de
Manresa, és a la pràctica, una
visita museitzada. Evidentment, però, no hem de perdre
de vista que es tracta d’una
església essent aquesta la seva
funció principal. Sempre que
es visita una catedral, basílica o monestir, acostuma a ser
així, donat que ens disposem a
admirar l’arquitectura, la història i les obres d’art que s’hi
concentren.

La nostra Seu ofereix al visitant, no tan sols la seva magnífica arquitectura, sinó també
tot el que es coneix com el
“tresor de la basílica”, consistent en els retaules,- a més
d’altres capelles- , la cripta
barroca, l’espai arqueològic romànic, el Museu de la
Seu amb el seu extraordinari
brodat del XIV conegut com
Frontal Florentí, el claustre,
i altres elements i llocs dels
quals se n’ha parlat i escrit
molt. A la basílica, hi són representats els estils romànic,
sobretot el gòtic , renaixentista i barroc; però, a més, hi trobem els “neos”, com ara part
de la façana que és neogòtica,
i un bon grapat d’altars refets
de nou després de la guerra del
36, però amb qualitat.
Els quatre retaules de la Seu
constitueixen una de les millors representacions de pintura gòtica del nostre país, i
fins i tot d’arreu, conservats
en una església en lloc d’un
museu. Parlariem, en aquest
cas, de pintura catalana però,
com passa sempre en tot els
llocs, havent rebut influències
d’altres indrets de la geografia
europea. Si coneixem la pintura gòtica italiana, la francesa, la flamenca o dels Països Baixos, així com també,
l’espanyola, podrem entendre
millor la pintura d’aquest mateix estil que es troba a la basílica manresana. I si hi ho enfoquem des d’una perspectiva

diferent, podem afirmar sense
risc d’equivocar-nos que els
retaules de la Seu, en funció
de les diferències entre ells
degut que són fets en diferents
moments del període gòtic,
poden servir per entendre la
pintura gòtica en general. Són,
en definitiva, un recurs didàctic per entendre l’evolució
de la pintura gòtica a escala
europea. En parlar de didàctica, en aquest cas es tracta
d’ensenyar els nostres quatre retaules bo i enllaçant-los
amb altres retaules de diversos
llocs, ja estiguin en esglésies,
o bé en museus. Obres com
les pintors Arnau Bassa, Jaume Cabrera, Pere Serra, Lluís
Borrassà, Gabriel Guàrdia i
Antoni Marquès, representats
a la Seu, són una porta oberta
a l’exterior.
A grans trets, la pintura gòtica va tenir dos grans períodes
coincidents amb els segles
XIV i XV. Cal tenir present,
no obstant, que a la Península Itàlica, el segle quinzé
ja era renaixentista. El segle
XIV és l’època de la pintura
italogòtica, doncs va ser la
Toscana el seu principal focus europeu, arribant aquest
corrent a casa nostra a través
de Ferrer Bassa, i el seu fill,
Arnau Bassa. És un estil on
s’hi veu l’influència bizantina
de la representació simbòlica
dels personatges, i dels seus
paisatges, ja siguin arquitecònics o no, doncs cada element
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Sant Marc
i St. Anià

Predel·la
de LLuís
Borrassà
St. Abdó i St. Senen. Jaume Huguet

(Foto superior)
Retaule de l’esperit
Sant de Pere Serra
(Foto inferior)Jaume
Cabrera Retaule Sant
Nicolau i Sant Miquel

d’aquest paisatge forma part
del sentit narratiu de l’escena
pintada. Els gremis i les confraries en són els impulsors.
A Catalunya hi destaca especialment, el taller dels Serra,
sobretot en Pere Serra. Cal
esmentar també a en Guillem
Seguer, a més dels ja esmentats i decisius, Bassa, pare i
fill. Els retaules que trobem
a la Seu de Manresa d’aquesta
etapa, són per una banda, el
de Sant Marc i Sant Anià,
d’Arnau Bassa, encarregat pel
gremi de sabaters de Barcelona per a la catedral d’aquesta
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ciutat, i gairebé un segle més
tard, vingué a parar a la ciutat
de Manresa. Correspon a una
primera etapa de l’Italogòtic. I
per altra banda, el de l’Esperit
Sant, un encàrrec que el gremi
de cuireters manresans feu a
en Pere Serra. Pertany, aquest
segon retaule, a una segona
fase d’aquest gòtic del XIV en
la que s’estila a la realització
de retaules de grans dimensions. Se sap que fet pels Serra, -Pere i Jaume-, hi havia un
altre retaule a la Seu, dedicat
a Tots Sants, encarregat per
la confraria del mateix nom.

Cap a finals del XIV i en ple
segle XV, la Borgonya, el nord
de França, Països Baixos, difonen per Europa el Gòtic flamenc, que també es coneixerà
com a Gòtic Internacional.
L’utilització de la perspectiva
és cada cop més evident, els
rostres més expressius i, quan
s’escau, més retratistes. El retrat és la prova més evident
que en aquest moments, no tan
sols els gremis i confraries són
qui exerceixen el patrocini de
l’art, sinó també, els particulars n’exerceixen el mecenatge. Cal dir que el paisatge, a

més de tenir un contingut narratiu vinculat al simbolisme
de l’escena, esdevé també un
paisatge anecdòtic i cada cop
més, detallista, i fins i tot en
alguns casos, miniaturista. És
una clara influència del nord
d’Europa. El pintor valencià
Lluís Dalmau, qui probablement conegué l’holandès Van
Eyck, va ser l’introductor
d’aquesta segona etapa de la
pintura gòtica al nostre país.
També hi destaquen, per
exemple Jaume Cabrera, Bernat Martorell, Ramon de Mur,
Jaume Huguet, Bartolomé
Bermejo, l’esmentat Jan Van
Eyck, el Mestre de Flemalle,
Rogier Van der Weyden, entre
d’altres. Parlar de El Bosco,

LLuís Dalmau. Mare de Déu dels Consellers

ja seria un altre tema pel seu
particular estil. A Manresa tenim el retaule de Sant Miquel
i Sant Nicolau, obra de Jaume
Cabrera encarregada per la
confraria de canonges, clergues i doctors de la ciutat. I,
a més, hi tenim la predel·la de
l’esmentat retaule de l’Esperit
Sant, obra de Lluïs Borrassà,
un altre dels grans representats del Gòtic del XV que tenim a la Seu. Es tracta del que
resta d’un desaparegut retaule
d’aquest mateix autor, dedicat
a Sant Antoni Abat, el patró
del gremi dels sabaters manresans.
Finalment, el Gòtic entra en
transició cap al Renaixement

a finals del XIV, inicis del XV.
En tot i així, en alguns territoris com Itàlia, això ja feia cent
anys que havia tingut lloc.
El retaule de la Santíssima
Trinitat, el menys antic dels
retaules manresans, doncs
és de 1501, és representatiu
d’aquest període. És una obra
que sempre s’ha dit que era
de Gabriel Guàrdia, tot i que
hi ha qui creu que és d’Antoni
Marquès.
Els retaules gòtics manresans
són una manera prou didàctica
i entenedora per aproximarnos a les diferents fases de la
pintura del Gòtic, però com
és lògic, tan sols és un inici.
A més de consultar llibres,
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Comiat al
Jordi Mas
Francesc Villegas
Els Set Sagraments. Van der Veyden

(Foto superior) Retaule
Santíssima Trinitat
(Foto central) Van Eyck
(Foto inferior)
Anunciació.
Ferrer Bassa
Pietat del
Canonge Desplà.
Bartolomé Bermejo

cal viatjar pel món per visitar esglésies i museus per tal
de veure in situ les pintures,
i d’aquesta manera, anar-ho
relligant tot plegat. Convé ser
conscients del valor que tenen
les pintures de la Seu de Manresa per començar a viatjar pel
Gòtic d’arreu.
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El passat dia 2 de juliol, ens
arribà la notícia de la mort
del nostre ex-company de
Junta, Jordi Mas i Parcerisas,
després de força temps de
malaltia. Fou enterrat el dia 3,
amb un acte funerari a la Sala
Montserrat de Fontanova, de
Manresa.
El Jordi Mas, formà part dels
diferents equips directius de
l’Entitat, ja des de la creació de la Delegació bagenca
dels Amics de l’Art Romànic
l’any 1980, precursora dels
AAR del Bages, fundats els
1985. Feu sempre les tasques
de Tresorer, feina que per la
seva condició de treballador
a la banca, sempre desenvolupà molt eficientment. L’any
1988, fou distingit amb el

Premi Capitell, màxim guardó identitari ofert solament a
les persones que destacaven
pels seus serveis a l’Entitat.
Al llarg de molts anys en el
grup, fou un dels seus membres actius més destacats,
participant en quasi bé totes
de les moltes activitats que en
aquells anys oferia l’Entitat.
Juntament amb la seva esposa,
Rosa Maria, i bona part dels
seus nombrosos fills i filles,
va ser puntal de les excursions
en autocar, de les neteges i
excavacions a monuments
romànics en perill, i també
i sobretot, juntament amb el
Francesc Sanllehí, tenia cura
de l’avituallament per a després de les diferents misses

del gall que cada any es feien
en una església diferent del
Bages. Col·laborà sempre en
la organització de les parades
per a la Fira de Nadal que, durant molts anys i amb gran èxit
participatiu, es muntava a la
Plana de l’Om, sent l’Entitat
pionera a Manresa d’aquesta
activitat.
En els darrers anys, per la
seva aferrissada afecció a les
caminades per la ruta del Camino de Santiago, s’apartà un
xic de nosaltres, però malgrat
aquest fet, la llarga trajectòria
del Jordi Mas, pels creadors
dels Amics de l’Art Romànic
del Bages, sempre en tindrà un
lloc destacat. Descansa en pau
amic!
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VIII Cicle de
Concerts de
Música i Romànic
2017
En aquesta vuitena edició hem
tingut de nou una programació eclèctica, com sempre,
amb el denominador comú de
l’espiritualitat. Una característica intrínseca en el nostre cicle i que tantes emocions i alegries ens ha aportat. Una programació que ens ha permès
gaudir de músiques diverses;
música antiga, música clàssica i músiques del Món i noves
músiques. Si alguna cosa en
destacaria, en diferència amb
altres anys, és que en aquesta
ocasió la música antiga ha tingut un protagonisme més gran
que en d’altres edicions.
Vam començar el cicle a Sant
Sadurní de Callús amb un concert inoblidable, amb la Capella de Música de Montserrat,
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un cor de veus masculines
dirigits per Llorenç Castelló,
que és també l’actual director
de l’escolania de Montserrat.
Amb un total de 8 veus, tots
ells antics escolans, la Capella ens va captivar amb un
repertori de música religiosa
medieval, que anaven des del
cant gregorià fins alguna peça
de polifonia barroca. Música
destinada als 4 temps de la
litúrgia: Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua. Una acústica
fantàstica i una il·luminació
espectacular van ajudar a convertir l’esdeveniment en quelcom magnífic.
El segon concert, celebrat a
l’església de Camps, ens va
portar un quartet de corda,
amb un programa de música
clàssica, Quartet Matisse. Una
formació integrada per quatre
joveníssims músics amb un
gran talent. Gil Sisquella i Andrea Santiago (violins), Bernat Santacana (viola) i Queralt Adam (violoncel) ens van
oferir un repertori que incloïa
Mozart, Shubert, i Bartok,
però potser el moment més intens va ser quan van interpretar l’Air de Bach.
Lux Perpetua va la formació
encarregada de posar música
a l’església de Sant Cristòfol,
ho van fer amb música antiga. La música de les litúrgies
en els monestirs medievals.
La veu de Lucía Samitier va
sonar amb força a la petita

església plena de gom a gom
acompanyada per instruments
com l’arpa gòtica, la viola de
mà o la viola de roda ens van
oferir peces compostes entre
el s.X i el s.XIV. En un concert introspectiu i silenciós
vam poder escoltar peces del
llibre vermell de Montserrat,
del monestir de las Huelgas
de Burgos, o del Himnarium
Oscense.
Finalment el darrer dels concerts va ser també molt intens
amb el grup Airun, que ens va
omplir de joia amb textos místics de Ramon Llull, Santa Teresa de Jesús, Sant Joan de la
Creu i Hildegard von Bingen,
possiblement aquesta última
menys coneguda, Hildegarda
va ser una figura fascinant de
l’edat mitjana que juntament
amb els altres tres formen una
selecció de savis molt interessants.
Airun van saber unir aquests
savis textos amb la música
d’una forma magistral i innovadora, barrejant música antiga amb composicions pròpies
i adaptacions contemporànies.
El resultat va ser gairebé una
experiència transformadora.

esqueixada amb ampit de dues
vessants coronada per un arc
de mig punt de rosca simple a
la paret de ponent.

Història de l’antiga
església parroquial de
Sant Sadurní de Callús
(Bages)
Grup Callussenc de Recerca
Situada dalt d’un petit turó a
prop del castell de Godmar,
l’església de Sant Sadurní de
Callús apareix documentada per primera vegada el dia
26 d’abril del 977. Alguns
anys més tard, el 1023, ja ens
consta com a seu parroquial.
D’aquella època encara es
conserven les restes romàniques més antigues, integrades
totalment en els edificis posteriors (un tros de nau amb
volta apuntada de 6,60 x 4 x
5 m, que fou habilitada com a
sagristia en l’última reforma
d’ampliació del segle xx), on
destaca una finestra de doble

Segons les actes de les visites
pastorals fetes pels bisbes o
els seus representants entre els
segles xv i xix, podem deduir
que era una parròquia petita
i pobra. La primera reforma
d’importància va tenir lloc durant l’època renaixentista amb
l’obertura d’un nou accés al
temple per un portal d’entrada
adovellat en forma d’arc de
mig punt, situat al mur de ponent i coronat amb un campanar d’espadanya de doble
obertura amb dos finestrals
per ubicar-hi les campanes.
Pel que fa a la rectoria, també d’origen medieval, tot
i que primerament s’havia
construït separada, a l’oest
de l’església, finalment es va
acabar adossant al temple pel
mur de ponent, arran d’una
ampliació posterior. Al principi del segle xix s’hi va portar
a terme la segona remodela-

La primera imatge que coneixem de l’antiga església parroquial reprodueix
l’estructura del temple precisament durant aquest període i està gravada a la cara
exterior (part convexa) d’una
teula carenera de ceràmica
d’argila cuita (dibuixada per
incisió abans de coure-la),
corba, anomenada també
àrab, del segle xviii trobada a
la teulada de la rectoria vella.
A sobre el campanar hi ha representat un penell simbòlic
que fa referència al topònim
del poble i que antigament
estava situat al capdamunt
del terrat. [Grup Callussenc
de Recerca. «Sigil·lografia
i heràldica de Callús», Dovella, núm. 105, Manresa:
Centre d’Estudis del Bages,
hivern del 2010, pp. 25-27]
Dibuix de l’església romànica i
la planta. Desconeixem com era
la capçalera, perquè mai s’hi
han portat a terme excavacions
arqueològiques. No sabem si tenia
un absis carrat o semicircular.
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Dibuix de l’església i la planta després de les primeres reformes

Dibuix de l’església i la planta amb la rectoria el 1803

Dibuix de l’església el 1903. La
porta, la rosassa i els dos finestrals
neogòtics de la façana principal
es van desmuntar i traslladar a la
nova església parroquial de Sant
Sadurní situada al poble a principi
dels anys quaranta del segle passat

ció. Es va obrir una altra porta
d’entrada a la paret de migjorn
–ja que l’anterior havia quedat
paredada com a conseqüència
de la unió amb la rectoria–, es
va ampliar per primer cop la
nau (8,1 x 15 x 9 m) i també es
va alçar la paret del campanar
perquè continués sobresortint.
El nou edifici fou beneït pel
rector de Santpedor, Sebastià
Masramon, en representació
del vicari general de la diòcesi, el 5 de juny del 1803.
Des de la meitat de la dinovena centúria, però, el nucli urbà
de Callús es va anar constituint lluny de l’església, a
l’anomenat Raval, tocant al riu
Cardener. La construcció de la
carretera de Manresa a Bassella (1849-1851), el bastiment
de les quatre fàbriques tèxtils
amb les respectives colònies
(Antius, 1875; Cal Cavaller,
1882; el Cortès, 1883; i la Fàbrica Nova, 1895) i l’aparició
de la fil·loxera (1892) en van
ser les tres causes principals.

Planta de l’església amb la rectoria el 1903

Esquela mortuòria/recordatori del reverend
Maurici Cortès i
Santmartí (Callús, 1839-1902),
en la qual hi ha
impresa l’única
fotografia que
s’ha conservat
de l’interior de
l’església. També
s’hi pot apreciar,
vagament, una
representació del
Crist crucificat
que presidia
el presbiteri
Nau central de
l’església (1903)

Durant molt temps els feligresos es van haver de desplaçar
un quilòmetre i mig fora del
poble per assistir a les celebracions eucarístiques. Inconvenient que va perdurar fins al
segle xx, perquè encara s’hi va
fer una segona i última reforma d’ampliació entre els anys
1901 i 1903. Aquesta intervenció arquitectònica va ser la
més important de totes i la va
finançar, principalment, Francesc Cortès i Morató, alcalde
de Callús (1902-1909), perquè la volia mantenir a prop
de casa seva (el mas Cortès).
Es va duplicar la nau central
i se n’hi van afegir dues més
de laterals, separades per pilars. Tanmateix, com que la
porta d’entrada havia quedat
altre cop integrada dins el
nou recinte, se’n va obrir una

de nova orientada a llevant.
L’antic campanar de cadireta
també el van reconvertir en
una torre de planta quadrada,
coronada amb un terrat i una
barana de pedra.
Però el culte en aquesta basílica s’hi va exercir durant poc
temps. El creixement del poble i la necessitat d’apropar el
temple al lloc més habitat van
propiciar-ne el trasllat al nucli
urbà. El 1926 es va col·locar la
primera pedra de la nova seu
parroquial a Callús i, dos anys
després, ja es van començar a
oficiar les celebracions litúrgiques als baixos de la nova
rectoria. L’antiga església va
quedar definitivament dessacralitzada. Durant la Guerra
Civil Espanyola (1936-1939)
l’exèrcit republicà la va fer
servir breument com a oficina

de campanya, caserna i presó
(gener del 1939) al pas del
front per Callús.1
Un cop acabat el conflicte
bèl·lic també es va utilitzar
com a magatzem agrícola, on
els pagesos veïns dipositaven
les collites. L’any 1964, el
bisbat de Vic la va vendre al
Sr. Francisco Segura Alarcon,
que era ramader, i la va convertir en una granja de porcs.
Finalment, el 2004, la va comprar el Sr. Josep Oliu i Creus,
que la va rehabilitar conservant els vestigis de la seva
mil·lenària història, transformant-la en un conjunt d’espais
polivalents –rebatejat enguany
com la Rectoria de Godmar–
que ofereix la possibilitat de
portar-hi a terme diversos esdeveniments socials i culturals.

1.- Castells i Casulleras, Àngels. «Gener del 39: últims dies de la Guerra Civil a Callús.» El Poble; butlletí informatiu
Ajuntament de Callús, núm. 50, gener del 2007, pp. 24-27.
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Inscripcions de soldats captius fetes amb llapis a la paret de la sagristia. 1) «Aquí permanecieron 4 días Juan Antonio
Monclús prisionero de Teruel y José Lapuerta Pérez prisionero de Belchite, los dos con residencia en Zaragoza.
22/1/39.» 2) El prisionero de guerra Basilio Sebastián Rueda, natural de Borja (Zaragoza) y con residencia en Mallén
(Zaragoza), fué hecho prisionero en Belchite el 6/9/37 y en la fecha, todavía sigue prisionero. Callús, 23/1/39.»
D’esquerra a dreta i de dalt a baix, façana principal de l’església Godmar 2017); el pati Godmar,
que correspon a l’espai que va ser la rectoria (2017); i l’interior de l’església Godmar (2017)

Recuperació del seu
patrimoni històric
(béns mobles)

L’església,
transformada en granja
durant els anys setanta
del segle passat.

Interior de l’església l’any
1988. En primer terme es pot
apreciar com la nau central
s’havia distribuït en corts.
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La família Cortès es va establir a Callús al segle xvi i va
comprar la casa Codinallonga
(d’aleshores ençà coneguda
com a mas Cortès). Pagesos
d’ofici de condició benestant, es van especialitzar, de
primer, en l’explotació vinícola, fins que al final del segle xix es van endinsar en el
món de la indústria de filats
i teixits. Dues generacions
d’emprenedors, Magí Cortès i
Santmartí i el seu fill Francesc
Cortès i Morató, van impulsar
i construir, dos quilòmetres al
nord del poble, prop del riu
Cardener i just al costat de

la carretera C-55 (PK 43), la
fàbrica tèxtil i la colònia del
Cortès (d’aquí els ve el nom).
Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) la casa
pairal, situada molt a prop de
l’antiga església parroquial de
Sant Sadurní, fou saquejada.
Per aquesta raó, Francesc Cortès i Planell (1890-1973) en va
construir una de nova al costat de la fàbrica a partir dels
anys quaranta del segle xx.
El 1959, l’historiador Xavier
Sitjes i Molins (Sallent, 1921)
hi va descobrir dues pedres
funeràries, que feien de tanca
al jardí col·locades a tocar de
la carretera C-55 (PK 42,8), i
tres piques de pedra (una d’oli,
una baptismal i una altra beneitera), que s’utilitzaven de

jardineres dins de la propietat.
Pel que fa a les primeres, les
va batejar amb el terme de pedrís tombal per la seva raresa
i manca de nom. De fet, les va
denominar així perquè li van
recordar un banc de seure i
perquè eren molt semblants a
les lloses sepulcrals quant a
llargada i amplada, però molt
més gruixudes. Tanmateix,
també li van evocar les sepultures romanes en cupa, tot i
que l’element que sobresortia
del sòl no era tan alt ni semicilíndric, sinó gairebé ortoèdric,
que era la forma que també
tenien algunes tombes musulmanes de persones que havien
estat socialment importants en
vida. Segons el seu parer semblen del segle xii i creu que
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devien procedir de l’antiga
església de Sant Sadurní o del
cementiri parroquial.2 Són dos
blocs de pedra sorrenca en
forma de prisma rectangular
(paral·lelepípede ortogonal)
amb les arestes de la cara de
sobre aixamfranades. Un és
llis, sense decoració, i fa 0,96
x 0,41 x 0,30 m. L’altre és
ornat amb una creu grega en
relleu inscrita dins d’un cercle a cadascuna de les quatre
cares verticals, acompanyades
d’estrelles d’arcs de cercle o
hexafòlies per banda tallades a
bisell a les cares llargues: dues
a cada cantó en una cara (tot i
que hi manca una estrella perquè la pedra està escantellada)
i una per banda en l’altra. Fa
1,25 x 0,40 x 0,30 m. A la cara
de sobre també hi ha incís un
taulell del joc del molí, marro o alquerc de nou, conegut
també com a tres en ratlla (tres
quadrats concèntrics de 0,23 x
0,21 m, 0,17 x 0,15 m i 0,12
x 0,10 m, amb quatre línies
perpendiculars que uneixen
els seus punts centrals), que és
més tardà.
Respecte a les piques, la primera estava alineada amb els
dos pedrissos tombals i també
feia de tanca just on comença
el camí particular que porta
fins a l’antic xalet familiar
dels Cortès. És una pica quadrada de pedra sorrenca que,

Article

A dalt,
pedrís
tombal llis

A l’esquerra,
pica de l’oli;
a la dreta,
pica baptismal

A baix,
pedrís
tombal
ornat –
fotografia
de Xavier
Sitjes i
Molins
(1959)

antigament, s’utilitzava per
posar-hi l’oli. Fa 0,78 x 0,78
x 0,70 m. La segona estava situada a prop de la casa. És una
pila baptismal circular monolítica de pedra sorrenca. Té
forma semiovoide o de calze.
És molt senzilla, austera i sòbria, amb la superfície exterior
de la copa llisa. Fa un metre de
diàmetre exterior i 0,77 m de
diàmetre interior, per 0,80 m
d’alçada.
A la part superior l’envolta
un galze longitudinal cap enfora de 0,08 x 0,025 m per
encaixar-hi el bastiment de la
tapa. I, la tercera, estava situada sota el porxo de la torre.
És una pica d’aigua beneita
hexagonal (hexàgon regular
de 0,26 m de costat) de pedra
sorrenca de 0,26 m d’alçada,

amb una forma externa de calze i amb una cavitat interior
circular de 0,33 m de diàmetre. La part superior externa
de la copa (0,10 m d’alçada)
manté la forma d’hexàgon regular i, tot seguit, configura un
galze còncau longitudinal que
l’envolta (0,09 m d’alçada)
i que també respecta la mateixa forma. A continuació,
la part inferior externa (0,07
m d’alçada) reprodueix una
petxina de pelegrí, constituïda
per divuit costelles radials. El
peu que la sosté també és de
pedra sorrenca i està format
per una columna cilíndrica
(0,18 m de diàmetre per 0,52
m d’alçada) que descansa sobre una base quadrada (0,30 m
de costat per 0,20 m d’alçada).
Ambdues peces són posteriors
i, segurament, se li van afegir
per reutilitzar-la.

2. Sitjes i Molins, Xavier. L’art funerari medieval a la conca alta del Llobregat. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 1994,
pp. 28 i 162.
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Segons el testimoni de Lluís
Sala i Sala (Callús, 19152014) i el dels germans Salvador Pich i Giral (Callús,
1937-2016) i Joan Pich i Giral
(Callús, 1944), tant les tres
piques com els dos pedrissos
són originals, respectivament,
de l’antiga església parroquial
de Sant Sadurní i de la necròpoli medieval situada al seu
costat que delimitava l’espai
de la sagrera. En Lluís, erudit cronista local, en recordava la procedència perquè
hi havia fet d’escolà; i, els
germans Pich, també n’han
donat fe perquè havien nascut a l’antiga rectoria i van
habitar-la amb la seva família fins a l’any 1958. Encara
recordaven amb precisió el
lloc on eren cadascuna d’elles
quan hi vivien: «La pila baptismal, que col·loquialment
l’anomenàvem picot, estava
col·locada al vestíbul principal d’entrada a la casa, entre la porta que donava accés
al celler i la que conduïa a

l’estable». La feien servir de
sitja per guardar-hi el gra que
reservaven per a la sembra.
La pica de l’oli estava situada
a la planta baixa de la caixa
d’escala que comunicava
l’antiga església amb el campanar i també amb la rectoria.
I els pedrissos tombals estaven alineats entre ells a tocar
de la paret sud del temple per
la part exterior més ponentina.
Fins i tot, també recordaven
quan se les van emportar totes
cap al jardí de la nova casa de
Francesc Cortès.
L’any 2015 vam recuperar
aquestes cinc obres d’art sacre
gràcies a la col·laboració dels
descendents de la família Cortès. I, a principi de l’any passat, les vam posar a disposició
de l’Ajuntament de Callús que
es va comprometre a restaurar-les, primer, i col·locar-les,
després, en un espai públic
adient per a la seva exhibició
i protecció a prop de l’església
parroquial de Sant Sadurní.

Pica beneitera.
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plaça del poble de Camps,
s’han descobert unes restes
arqueològiques que ens obliguen a reescriure la Història
de Camps.

Santa Maria de Camps
Francesc Gasol i Pujol
El nucli urbà de Camps, juntament amb els de Fals, Camps
i Canet de Fals, forma part del
municipi de Fonollosa.
L’església de Santa Maria de
Camps, és originàriament un
edifici romànic, però va ser
modificat l’any 1760. Això
fa que només se’n conservi
un petit fragment d’absis i les
làpides romàniques davant el
portal.
Aquesta església està situada
dins l’antic terme casteller
de Castelltallat. Ben aviat, va
esdevenir parroquia després
d’un període de vinculació
a Santes Creus de Fonollosa. L’any 950 és esmentada
quan el compte Borrell dona
el Castell de Castelltallat al
Monestir de Santa Cecília de
Montserrat. No és esmentada
com a parròquia fins el 1138
i al segle XV passa a ser sufragània de Santa Creu de Fo-
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nollosa. El 1760, el temple va
adquirir l’aspecte actual.
Cronològicament ens trobem
davant d’una obra del romànic
força avançat, probablement
a cavall entre els segles XII i
XIII. Evidentment, l’estètica
actual, com s’ha dit abans,
és del XVIII. És un edifici de
planta rectangular, construït
amb un parament molt regular i treballat , format a base
de carreus quadrangulars molt
petits i ordenats. L’orientació
de l’església es fa de cara a
migdia, on es troba l’entrada
principal, restant l’altar al
nord. A la façana principal només hi destaca un petit rosetó.
El campanar quadrangular es
troba perfectament integrat a
la façana. L’interior està molt
reformat, combinant la pedra
vista amb el maó i la volta del
sostre enguixada. En una de
les capelles s’hi conserva el
Sant Crist de Camps, una reproducció de l’original cremat
a la Guerra Civil del 36.
Ara bé; arran d’una senzilla obra d’urbanització de la

Els origens del nucli de
Camps, contràriament al que
es pensava, no daten de l’any
950, sinó de molt abans, fins
al punt que ens obliga a retrocedir cronològicament cap als
segles IV i V. Aquest són els
resultats de les excavacions
que s’han fet darrerament a
la plaça del poble. Aquests
treballs ens han permés descobrir les restes d’una estructura
funerària i cinc tombes associades d’època paleocristiana,
també coneguda com tardoromana. D’entre totes les troballes, una de les més excepcionals és la llosa de l’entrada
d’un edifici que té esculpides
amb pedra tres parells de petjades capiculades que, segons
sembla, simbolitzen, en religió cristiana, la sortida del
món dels vius per entrar al
món dels morts. És per tant,
una peça única a Catalunya.
A Camps, gràcies a aquesta importantíssima feina arqueològica, s’hi han trobat
158 tombes, cinc de les quals
són dels segles IV o V. Amb
aquesta datació, a Catalunya
no n’hi ha gaires, i Camps en
té més o menys, la meitat. Tot
plegat, fa que el jaciment de
Camps sigui dels més importants de la Catalunya Central.

Sant Cristòfol
de Castellbell
Francesc Villegas
Es la capella que dóna el nom
a aquesta barriada, situada a la
banda nord occidental del terme municipal de Castellbell i
El Vilar.En la seva creació en
època romànica, era dins el
perímetre del terme del castell de Castellbell, un edifici
ja esmentat l’any 924, encara
que la construcció castellera
actual és en la seva majoria
obra gòtica.
L’església de sant Cristòfol no
surt documentada fins l’any
1294, encara que la part més
antiga que ens ha perdurat, la
seva capçalera, es una construcció llombarda de finals
del segle XI o primers del XII.
Malgrat les diferents modificacions que ha sofert el conjunt
al llarg dels segles, es tracta
d’una església ben interessant,
composta d’una sola nau rectangular i absis semicircular.

El 1693 s’allargà la nau obrint
un portal en la cara frontal, al
damunt de la qual, s’hi feu un
campanar d’espadanya doble.
També es va construir una
falsa volta de rajols que amagà l’original fins a les restauracions modernes dels anys
vuitanta. Igual passava amb
l’absis, dins el clos del cementiri, que era tapiat en part per
la construcció d’una rectoria.
Sempre considerada un edifici
d’escàs interès arquitectònic,
les restauracions de 19791981 van deixar a la vista,
un extraordinari conjunt arquitectònic d’època romànica
que té les particularitats de tenir l’eix de la nau ben desviat
en relació a l’absis, i sobretot,
una coberta original, feta amb
bigues de fusta que reposaven
sobre tres arcs diafragmes de
mig punt disposats transversalment al llarg de la nau, tots
elles fets molt arcaics i sense
cap similitud ni equidistància.
Una altra particularitat excepcional es que el seu absis és
orientat cap a tramuntana.

Com a curiositat social, en el
cementiri parroquial adjunt a
aquesta esglesiola romànica,
hi ha enterrat el conegut restaurador i publicista gastrònom Jaume Pastallé, propietari de Cal Jepet, restaurant proper, i personatge molt popular
anys enrere per la seva activitat televisiva en el programa
de TV3 Bona cuina.
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Salelles: breu repàs a
la seva història
Jordi Piñero Subirana

Probable origen romà
i sagrera medieval
El nucli de Salelles és sens
dubte d’origen molt antic.
L’esment d’aquest lloc ja apareix en la documentació del
segle X. Estava situat al costat del camí ral que anava de
Manresa a Igualada, el qual
feia una giragonsa estranya
per poder passar per Salelles.
Aquest camí té clarament un
origen romà, i està associat a
un seguit de jaciments antics
molt a prop seu. És molt probable que el nucli de Salelles
tingui també un origen romà.
L’etimologia del topònim, que
deriva del germanisme “sala”,
es refereix a un gran i poderós
mas, i referma al hipòtesi que
Salelles podria derivar d’una
antiga vil·la romana. Tanma-
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teix, fins ara no hem pogut
trobar cap prova arqueològica
que confirmi aquesta hipòtesi.
En època medieval el nucli
de Salelles obeeix al model
clàssic d’una sagrera sorgida
al voltant de l’església. La
seva forma no devia ser gaire
diferent de la que té el poble
actual: un petit conjunt tancat dins el clos que formen
les façanes de les mateixes
cases i que es pot considerar
la imatge característica del
que van ser les sagreres medievals. En aquest sentit, junt
amb la sagrera de Sant Fruitós
de Bages, la de Salelles constitueix un dels exemples modèlics a la comarca d’aquest
tipus d’assentament. L’antiga
sagrera incloïa el cementiri i devia tenir un o dos portals. Actualment només hi ha
quatre cases dintre de l’antic
recinte: la Casa Gran, cal Tatjé, cal Genovès i la Volta, a
més de l’església, la rectoria
i l’antic casal Santmartí. Originàriament n’hi havia més,

però amb els anys les cases
grans van anar absorbint les
petites. L’antiga muralla era
formada pels murs exteriors
de les cases, i encara és perfectament visible en algunes
façanes, per exemple al sud
de la Casa Gran, a les façanes
sud de cal Tatjé i també oest
(sota el passatge amb volta),
a les façanes est i sud de cal
Genovès (en una d’elles s’hi
conserven dues espitlleres) i
a la façana nord de la Volta.
Posteriorment es van habilitar uns passatges coberts amb
volta que van permetre a les
cases ampliar-se exteriorment
i guanyar espai bo i respectant
els passos exteriors de l’antic
recinte murat.

Dependència de
Manresa i constitució
d’un municipi autònom
En època medieval l’església
de Salelles formava part de la
dotació de la Seu de Manresa,
i el paborde d’aquesta canònica en tenia el patronatge i
era qui nomenava els rectors.
En l’aspecte civil existeix una
certa confusió. Antoni Pladevall sosté que era una quadra
autònoma i estava sota el domini reial; o sigui que era el
veguer del Bages el que hi
exercia la jurisdicció plena.
Tanmateix, sense desmentir aquesta autonomia com a
quadra, en un treball de Marc
Torras sobre el paborde de la

Seu de Manresa queda clar
que era aquest qui exercia
com a senyor jurisdiccional i
tenia a les seves ordres un batlle a Salelles, que a principis
del segle XIV era Felip Prat.
A part de la Seu de Manresa,
des del segle X el monestir de
Santa Cecília de Montserrat
tenia possessions també a la
parròquia de Salelles, cedides
per diversos fidels.
Entorn del segle XIV l’antic
terme de la ciutat de Manresa
va disgregar-se i diferents pobles de la perifèria, com Santpedor o Sant Fruitós de Bages,
van esdevenir independents.
Aquest va ser també el cas de
Salelles, tot i que no està del tot
clar si fou en aquest moment o
una mica més endavant. En el
marc d’aquest procés, un altre
moment rellevant és a finals
del segle XVI. El 1582, després del Concili de Trento, la
Seu de Manresa va perdre la
facultat de nomenar els rectors
de Salelles, que va passar al
bisbe de Vic juntament amb la
facultat de cobrar la part dels
delmes i primícies. El 1592 el
papa Climent VIII suprimí les
canòniques regulars catalanes
i, segons alguns autors han suggerit, aleshores la jurisdicció
de Salelles podria haver passat a la Corona definitivament.
En tot cas, aquest podria ser
un nou punt d’inflexió en què
es confirmés la independència municipal de Salelles. De
fet, els pocs documents que

ens han arribat pertanyents a
l’arxiu municipal de Salelles
(i actualment conservats a
l’Arxiu parroquial) comencen
entorn de l’any 1600. D’altra
banda, ja hem dit que, com a
mínim des del segle XIV, Salelles comptava amb un batlle
i dos jurats que exercien la jurisdicció civil immediata, cosa
que va perdurar fins a principis del segle XIX.

Les disputes entre
rectors i feligresos
Tradicionalment els rectors
de Salelles no residien a la
parròquia, sinó que tenien la
seva casa a Manresa. L’any
1692 els feligresos van exigir
que el capellà, en aquell moment Andreu Bertran, anés a
viure a la parròquia; però el
rector, al seu torn, argumentava que els feligresos tenien l’obligació de satisfer la
còngrua per assegurar el seu
manteniment. Aquest any les
parts van arribar a un acord
de bones intencions, però que
no va arribar a fer-se efectiu.
Sembla que la casa rectoral es
trobava en mal estat i no era
habitable. El 1729 la disputa
per la còngrua es va revifar i el
rector, aleshores Francesc Casadesús, va guanyar un plet,
però això tampoc serví de res.
L’any 1734 Francesc Farreras
determinà cedir al rector la
casa contigua al temple que
s’anomenava Casa de l’Obra

o de la Lluminària amb la condició que el rector l’habités.
La casa, però, s’havia de reconstruir i, enmig de diversos
plets pels drets de la parròquia
que havien d’assegurar el
manteniment de l’habitatge,
la qüestió de la casa rectoral va quedar encallada fins a
principis del segle XIX. Es va
fer efectiva el 1826, quan s’hi
instal·là el rector. Tot i això,
la casa es trobava en mal estat
fins que a mitjan segle XIX el
rector Llogari Torruella hi va
fer obres: va afegir-hi la meitat sud, per la qual cosa es va
cobrir l’absis romànic amb un
de totxo. També s’hi construí
una cisterna.

Construcció de la
capella del Roser
Els segles XVI-XVII es poden considerar l’època de més
esplendor de la parròquia de
Salelles. Al començament del
segle XVII es va construir la
capella dedicada al Roser, i el
1621 es signava el contracte
per construir el retaule que
l’havia d’ornar. Els autors van
ser els escultors mallorquins
establerts a Manresa Antoni i
Miquel Vidal, amb la probable participació també de Joan
Grau, que en aquests moments
començava la seva carrera.
Segons es desprèn del contracte, a la parròquia existia
una confraria del Roser, de la
qual el rector era el prior i que
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tenia diversos administradors.
Aquest moment s’aprofità per
fer una reestructuració més
general de l’església. Mitjançant un acord amb els propietaris de la casa veïna de la
Volta, que van permetre construir la capella del Roser en
terrenys seus, es permetia que
aquests poguessin ampliar les
dependències de la seva casa
i tancar el pas cap al portal de
l’església. D’aquesta manera
el portal romànic originari,
situat a la façana de ponent,
quedava anul·lat i en aquest
lloc s’hi feien unes tines de la
casa de la Volta. Poc després,
es construïa l’actual portal, situat a la façana de migdia, que
té gravada la data de 1626.
També en aquest moment es
van portar a terme les principals obres a l’església: reformes a la nau i capelles laterals.

Segles XIX i XX:
un petit nucli rural
agregat a Sant
Salvador de Guardiola,
la cooperativa...
Salelles va perdre la seva independència com a municipi
l’any 1840. Amb la nova organització municipal iniciada
uns anys abans, el 1833, el
poble s’incorporà al municipi
de Sant Salvador de Guardiola. Cal dir que, en absència
d’un ens administratiu fort,
la parròquia de Salelles ha
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Fotos d’activitats

exercit en els darrers anys la
funció d’aglutinar un nucli
rural amb identitat pròpia, i
va impulsar diverses iniciatives d’interès comunitari: el
1879 la parròquia posava en
funcionament l’ensenyament
gratuït per a nens i nenes dins
de la Congregació de Maria Immaculada, Sant Lluís
i Santa Filomena, el 1879

s’inaugurava un nou cementiri, finançat per subscripció
parroquial. En aquesta època
també existia un Montepio
de socors mutus emparat per
la parròquia, i el 1918 es va
crear el Sindicat Agrícol Catòlic, embrió del futur Celler
Cooperatiu de Salelles.
Per entendre les condicions
que van fer possible el fenomen del cooperativisme agrícola cal remuntar-se a mitjan

segle XIX, quan alguns dels
pagesos que conreaven a parceria les vinyes dels grans
masos ja es van començar a
establir en les primeres cases i, progressivament, van
formar petites propietats al
voltant de la zona de Salelles.
El millor exemple d’això és
la família Fargas: en aquesta època tres germans amb
aquest cognom procedents de
Castellgalí s’establiren a la
parròquia de Salelles, i durant
les dues generacions següents
els seus descendents van anar
construint un seguit de casetes
a la zona. Tal com hem dit,
la parròquia de Salelles era
l’element aglutinador d’una
comunitat formada per petits
pagesos acostumats a treballar
dur i que, amb el temps, van
anar bastint una estreta xarxa
de solidaritat familiar amb un
important esperit de cooperació.

29.04.17

Música i Romànic 2017
Castell de Callús

Visita guiada a càrrec de Marc Torras i Serra
Concert a càrrec de la Capella de Música de Montserrat
Fotografies de Sussi Garcia

Una mica més endavant, en
el context de la crisi agrària
que va provocar la fil·loxera
al final del segle XIX i principis del XX, la necessitat dels
petits pagesos d’associar-se es
va posar encara més de manifest. El Sindicat Agrícol havia
tancat les portes el 1929, però
es pot considerar un primer
intent des d’on es va gestar la
futura cooperativa, fundada
formalment l’any 1926 i que
ha estat un dels principals elements identitaris del poble al
llarg del segle XX.
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Fotos d’activitats

Fotos d’activitats

14.05.17

28.05.17

Música i Romànic 2017
Església Parroquial de Camps

Música i Romànic 2017
Sant Cristòfol de
Castellbell i el Vilar

Visita guiada a càrrec de Goretti Vila i Fàbregas
Concert a càrrec de Quartet Matisse
Fotografies de Marina Roma i Joan Badia

Visita guiada a càrrec de
Francesc Villegas i Martínez
Concert a càrrec de Lux Perpetua

Fotografies de Josep LLobet i Marina Roma

.22.

.23.

Fotos d’activitats

11.06.17

Música i Romànic 2017
Església Parroquial de Salelles

Visita guiada a càrrec de Jordi Piñero i Subirana
Concert a càrrec del grup Airun

Fotos d’activitats

07.05.17

VIII Trobada d’entitats
de romànic a Berga
Fotografia de Francesc Gasol i Josep Llobet

Fotografies de Sussi Garcia

.24.

.25.

Fotos d’activitats

Trobada d’entitats de romànic a Berga

Fotos d’activitats

18.06.17

Sortida a Talamanca
Fotografies de Francesc Gasol,
Gene Costa i Toni Figuera

09.05.17

Presentació del llibre
Vicenç Aguado, “L’escultor de Déu”
Fotografia de Francesc Gasol i Josep Llobet

.26.

.27.

ACTIVITATS
Sortida matinal
a Talamanca
Diumenge 18 de
Juny de 2017
8.30 h. matí. Sortida
en autocar
Plaça Infants de Manresa
Programa de la Sortida:
9.00 h. Esmorzar fi de curs
En un restaurant
de la zona.

11.00 h. Visita guiada
A càrrec del nostre
soci fundador Francesc
Villegas a l’església
romànica del s. XII
de Santa Magdalena
de Talamanca, la qual
ha sigut restaurada
recentment i després
anirem al poble de
Talamanca, on farem
una vista guiada al seu
patrimoni medieval.

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

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

Busca’ns i fes-te’n amic (posar-hi el m’agrada)

www.printdossier.com
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