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Al centre, l’impluvium, les 
parets del qual fan 0,50 metres 
d’amplada, amb revestiments 
de marbre que no es conserven 
en el moment de l’excavació. 
El paviment és de mosaic fet 
amb tessel·les, una mica més 
baix de la resta de l’atri, for-
mant una piscina. 

La resta de l’atri està cobert 
per un paviment impermeabi-
litzat, fet amb morter de calç i 
fragments de pedra o ceràmi-
ca anomenat opus signinum, 
sobre el qual hi ha línies de 
tessel·les blanques i negres 
que dibuixen diverses figu-

La Casa
dels Dofins
Xavier Guerrero i Pariente

La casa dels Dofins és una do-
mus o casa benestant romana 
de finals del segle I a. C., si-
tuada a la part alta de l’antiga 
ciutat de Baetulo, a l’actual 
barri de Dalt de la Vila de Ba-
dalona, entre els carrers Quin-
tana Alta i Sant Felip i d’en 
Rosés.

El tipus de casa fou anomenat 
pompeià, degut a que va ser 
a Pompeia on es va estudiar 
el primer jaciment d’aquesta 
classe d’edifici. Un model 
constructiu de l’arquitectura 
domèstica de la zona de la 
Campània que s’imposà a 
totes les ciutats romanes. Es 
tracta d’un tipus de construc-
ció que envolta un pati central 
o atrium amb una obertura en 
el sostre anomenada comp-
luvium, destinada a recollir 
l’aigua de la pluja, que va 
parar a un estany, impluvium. 
Al voltant d’aquest atri s’hi 
construeixen diverses estan-
ces, cada una destinada a una 
funció determinada.

Edició
AMICS DE L’ART 
ROMÀNIC DEL BAGES
Carrer Sabateria, 3 i 5 (Els 
Carlins) - 08241 Manresa
Apartat de correus núm. 9
Correu-e: aarb@aarb.cat
Web: http: //www.aarb.cat/
Coordinació
Joan Badia
Disseny i composició
Anna Martí
Imatge de portada
Catedral de Girona - 
Josep Villalonga i Anglada 
Consell Assessor
Joan Badia
Margaret Coll 
Gene Costa
Antoni Figuera
Francesc Gasol
Josep Llobet
Correcció
Maria Alba Badia Guitart
Impressió
Remsa
Dipòsit legal
B-3551984
Tiratge
250 exemplars

Editorial
Durant aquest pròxim any 2018, Manresa serà oficialment 
“Capital de la Cultura Catalana”. Cada any li toca a una 
ciutat diferent. Aquest esdeveniment convida a tota la ciutat 
i comarca, - a més de gent d’arreu del país -, a participar 
dels actes que s’hi programin. La nostra entitat formarà part, 
com ja s’ha anat anunciant en algun mitjà de comunicació 
local, de la seva programació. Aquesta participació nostra, 
no serà altra cosa que la ja tradicional Trobada d’Entitats del 
Romànic, és a dir, Bages, Berguedà, Sabadell i Barcelona, i qui 
sap si alguna altra, però enmarcada dins dels actes d’aquesta 
capitalitat cultural que ostentarà la capital del Bages. Ja fa uns 
quants anys que vam organitzar aquella exitosa trobada, en la 
que vam fer visites guiades a la Basílica de la Seu i Carrer del 
Balç al matí, i a la tarda vam anar a Sant Benet de Bages. La 
trobada que ens tocarà organitzar l’any vinent, la centrarem 
exclusivament a la ciutat de Manresa, per la senzilla raó 
d’adaptar-nos a la filosofia de “ciutat i cultura”. Ben aviat, 
sereu informats de les activitats que aportarem com a entitat, 
a aquest important esdeveniment; a més, és clar, de tota la 
programació general. Us hi esperem! Engresqueu les vostres 
amistats i famílies de fora! Serà una ocasió per projectar la 
ciutat a tothom. I Amics de l’Art Romànic, per què no? una 
miqueta també.
En aquest número del butlletí, ja podem dir que hem 
recuperat la secció de l’entrevista. És, en realitat, una molt 
bona notícia, donat que es tracta d’un espai prou interessant 
en el que els protagonistes donen el seu punt de vista sobre 
el passat present i futur de la nostra entitat, així com el de la 
cultura en general, i també, la tasca professional de la persona 
entrevistada. El nostre entrevistador és prou conegut per tots 
nosaltres; es tracta del periodista Jesús Sagués Llombart, un 
dels nostres col·laboradors des de fa més temps. Des de la 
junta dels AARB: gràcies Jesús per acceptar l’encàrrec de 
responsabilitzar-te d’aquesta secció del butlletí dels Amics 
de l’Art Romànic del Bages.
I com sempre, de cara als propers mesos, continuarem pre-
parant sortides i conferències, bo i desitjant estar a l’alçada 
d’un cert llistó que ens posem. També us hi esperem, no cal 
dir-ho. Procurarem anunciar les nostres activitats amb més 
antel·lació que abans per tal que, socis i no socis, tinguin 
l’oportunitat de planificar-se, si no l’any, almenys el trimes-
tre. Ja estem començant a treballar en aquestes activitats; això 
és un no parar. I que duri.
Tingueu un molt bon any 2018!

La casa romana dels Dof-
ins presenta dues zones ben 
definides: la pars urbana 
(l´habitatge i les seves estruc-
tures) i la pars rústica (pati de 
la casa amb estructures per la 
fabricació i envasat del vi).

Pars urbana
El sector de l’atri no ha con-
servat la seva entrada, però 
els diferents estudis realit-
zats a aquesta casa, demos-
tren que l’entrada es trobaria 
a l’oest d’aquesta estança. 
L’atri fa 10,45 per 9 metres. 

elbutlletí
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les, pavimentat amb mosaic 
tessel·lat, presenta un motiu 
rectangular de 1 per 0,45 me-
tres, format per un filet blanc 
entre dos negres. En el seu 
interior hi ha un rombe, i dins 
d’ell un altre rombe més petit 
que emmarca un motiu ve-
getal; els espais lliures estan 
ocupats per triangles negres.

Aquesta habitació fa 4,90 per 
3,50 metres i presenta en el 
cantó nord-oest la base o su-
port d’un llit amb unes dimen-

res geomètriques: o bé petits 
rombes o bé una composició 
d’octàgons sobreposats. Dins 
d’aquestes figures hi ha petits 
quadrats que, alhora, tenen a 
dins diferents motius: creus, 
línies corbes, cercles, etc. En 
l’espai lliure, a les quatres 
cantonades, es representen a 
l’est i a l’oest dofins amb les 
cues entrellaçades superposats 
a un trident; en el angle nord, 
dos dofins entrellaçats i, entre 
ells, un pop, en el sud també 
hi ha dos dofins entrellaçats, 
i sota ells, un timó de nau.

En el centre del costat est de 
l’atri, s’obre una amplia habi-
tació de 4,40 metres de llarga-
da per 3,60 metres d’amplada 
coneguda com tablinum. 
Aquesta es comunica amb 
l’atri per una obertura ampla, 
de 3 metres, i com era normal 
en aquestes habitacions, no es 
tancava amb una porta sinó 
amb una cortina, i per això 
falten les pollegueres. En el 
llindar, sobre un paviment de 
mosaic amb tessel·les blan-
ques, es dibuixa en negre una 
greca envoltada per un doble 
filet negre, i a cadascun dels 
quatre ulls de la greca, un do-
ble quadrat negre tanca una 
creu.

L’habitació contínua al tabli-
num, en direcció nord, ha estat 
interpretada com una alae, tot 
i que la seva posició al costat 
del tablinum és poc freqüent, 
és possible que es construís 
aquí perquè a la banda sud de 
l’atri no hi havia estances.

El triclinium era una amplia 
habitació de 5 per 6,5 metres 
i ocupava la quasi totalitat del 
cantó nord-oest de l’atri, al 
qual s’obre per un petita porta 
d’un metre amplada amb un 
llindar pavimentat amb una 
llosa de pissarra, en la qual 
podien observar-se les polle-
gueres de la porta que la tan-
cava.

El seu paviment estava ela-
borat per plaques de marbre 
blanc i rosat i pissarra ne-
gra, formant diversos motius 
geomètrics de forma irregular. 
La major part de les peces ha-
vien sigut arrencades, i enca-
ra es conserven marcades les 
seves empremtes en el llit del 
morter que les havia sostingu-
des. Entre els motius conser-
vats dominen els quadrats dins 
d’un altre quadrat, quadrats 
amb un cercle en el seu inte-
rior, altres emmarcats dins de 
rectangles, i als angles, petits 
quadrats compostos per dos 
triangles de diversos colors.

Aquesta habitació es comu-
nicava també amb una altra 
estança situada en el seu can-
tó nord-oest, el cubiculum. 
El llindar entre ambdues sa-

sions d’1,30 per 2,60 metres. 
El suport s’eleva 0,30 metres 
i està pavimentat amb opus 
signinum.
La resta de l’habitació disposa 
d’un mosaic de tessel·les blan-
ques, amb un senzill motiu ne-
gre que envolta la sala: una orla 
de roleus i fulles d’heura que 
surten de cràteres col·locades 
a cada cantonada, flanque-
jades per dos filets negres.

Al cantó nord-est de l’atri, s’hi 
obre una altra habitació rec-

tangular de 4,35 per 2,80 me-
tres, pavimentada amb opus 
signinum sobre el qual, amb 
línies de tessel·les blanques, 
es dibuixa una successió de 
figures geomètriques inscrites 
unes en les altres.

El llindar entre aquesta habi-
tació i l’atri també està pavi-
mentat amb opus signinum, 
amb tessel·les blanques que 
dibuixen dos meandres de do-
ble línia, amb petits motius en 
forma de creu en els ulls. No 

Dibuix en perspectiva 
de la Casa Romana ˃
1. Atri

2. Impluvium

3. Triclinium

4. Tablinum

5. Cambra

6. Cubiculum

7. Cambres de l peristil.

Dibuix: A. Fonollà
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es coneix la utilitat d’aquesta 
habitació ni a què estava des-
tinada.

Pars rústica
Aquesta part de la casa, situa-
da a l’est, presenta dues fases 
que es detallen a continuació.
En una primera fase datada en 
el primer terç del segle I a. C., 
la casa encara no està cons-
truïda i, en el pati, hi aparei-
xen sobreeixidors, cavitats de 
suport de dolia i dos possibles 
forns. En un moment poste-
rior, als voltants del 40 a. C. 
es van inutilitzar les cavitats i 
els forns.
A mitjans del segle I d. C., a una 

segona fase, s’hi construeixen 
tres dipòsits i s’instal·la una 
premsa al nord-oest. Davant 
dels dipòsits hi havia quatre 
filades d’àmfores invertides i 
recolzades sobre la terra ver-
ge. Es suposa que estem sobre 
un taller d’elaboració de vi.

Els tres dipòsits presenten les 
característiques següents: el 
dos més allunyats de la casa 
tenen una petita inclinació 
cap al magatzem situat més 
a prop, el qual té un forat de 
desguàs que es correspon amb 
una de les clavegueres que va 
en direcció al carrer. Són pavi-
mentats amb opus signinum, i 
almenys dos d’ells, presenten 
la mitja canya en la unió amb 

El Cant
de la Sibil·la, 
l’art romànic 
i la nit de Nadal
Laura de Castellet, historiadora i 
Sibil·la de la Catedral d’Urgell.

El Cant de la Sibil·la va néixer 
a l’inici del romànic. Forma 
part del paisatge sonor de les 
esglésies que coneixem, del 
seu espai arquitectònic, del 
misteri de les imatges de fres-
cos i frontals d’altars, els dau-
rats i les escultures a la llum 
de les espelmes. I va néixer a 
la missa de la vetlla de Nadal, 
per als feligresos que anaven, 
i encara hi van, a celebrar el 
naixement de Jesús, i que es-
coltaven, i escolten encara, el 
Cant de la Sibil·la. La banda 
sonora del Nadal medieval és, 
sobretot, la Sibil·la.

Els orígens de la 
profecia sibil·lina
Els versos que canta la Sibil·la 
Eritrea tenen el seu remot ori-
gen en les prediccions pro-
fètiques de les Sibil·les de 
l’Antiguitat. Transcrites i di-

positades als arxius del Capi-
toli romà, sovint s’esgrimien 
com a llei arreu de l’Imperi: 
avui diríem que establien ju-
risprudència. Per a la gent co-
rrent sota cultura romana les 
profecies sibil·lines no eren 
un símbol críptic, sinó que 
gaudien de credibilitat perquè 
arribaven a tenir traducció ju-
rídica. Però la biblioteca del 
temple de Júpiter Capitolí va 
patir un incendi l’any 82 aC i 
s’inicià la recerca d’antigues 
transcripcions i reconstruc-
cions de l’arxiu profètic, tex-
tos que es recollirien en els 
Oracula Sybillina. Finalment, 
l’any 839 dC l’emperador 
Teodosi va prohibir-les i va fer 
destruir les profecies, però ja 
n’havia quedat la tradició.

A De Civitate Dei (18, 23), 
Sant Agustí recollí una pro-
fecia pagana que anunciava 
la vinguda del Messies: Fla-
cià, un amic seu, li havia fa-
cilitat un antic escrit grec en 
què s’afirmava que era un 
oracle de la Sibil·la Eritrea, 
una de les més reconegudes: 
l’acròstic -la primera lletra 
de cada vers llegida en verti-
cal- afirmava que Jesús era el 
fill de Déu, Salvador, i Agus-
tí va fer una traducció llatina 
que conservava raonablement 
aquesta frase acròstica; la pro-
fecia comença amb la frase 
Iudicii signum: tellus sudore 
madescet (“aquests són els 
senyals del Judici: la terra co-
mençarà a suar”).

A la mort d’Agustí d’Hipona, 
Quodvultdeus el succeí a la 
diòcesi de Cartago, i va es-
criure un parell de sermons 
antiherètics atribuïts -qui sap 
si per interès o per la major 
popularitat del seu predeces-
sor- a Agustí mateix. En una 
època en què les divergències 
respecte a la ortodòxia catòli-
ca eren nombroses, aquests 
sermons directes, més efi-
caços que les disquisicions 
filosòfiques de Sant Agustí, 
combatien les diferents dissi-
dències que havien anat sor-
gint als primers anys del Cris-
tianisme. Es tracta del Sermó 
contra jueus, pagans i arrians 
o Sermo de Symbolo adversus 
Iudeos, paganos et arianos i 
el Sermó contra les cinc heret-

 Una de les primeres versions 
completes del Cant amb 
notació neumàtica, Lió, s. XI

les parets. Aquestes parets 
estan construïdes amb petites 
pedres i morter, i presenten el 
típic aïllador de cendres entre 
els murs i l’arrebossat. 

A l’actualitat, la casa dels Do-
fins s’ha incorporat al reco-
rregut de la Baetulo romana 
del Museu de Badalona, que 
ha realitzat una rehabilitació 
del lloc i ha recreat com era 
la domus en aquella època. 
Això s’ha aconseguit amb 
introducció d’audiovisuals, 
il·luminació escenogràfica, 
l’ambientació del lloc mi-
tjançant mobiliari i objectes 
de reconstrucció històrica, i la 
incorporació de sons que ens 
traslladen a l’època romana.
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gies (s’hi afegiren sabel·lians 
i maniqueus) o Sermo adver-
sus haereses Quinque; al pri-
mer, les creences paganes són 
rebatudes pel testimoni de la 
Sibil·la Eritrea, que justifica 
la vinguda del Messies a partir 
de la profecia i el missatge de 
l’acròstic; al segon sermó, els 
versos sibil·lins s’esmenten i 
es donen ja per coneguts.

Aquests sermons van córrer 
força, entre d’altres raons per-
què es deurien divulgar envers 
els pobles germànics, arrians, 
i en conseqüència es deu-
ria fer popular l’aparició de 
l’antiga profetessa declamant 
l’auguri. Els versos sibil·lins 
s’inspiren en la literatura apo-
calíptica hebrea, i vaticinen 
un seguit de desgràcies i ca-

taclismes naturals; la lectura 
cristiana atribuí aquestes fa-
talitats a l’arribada del Judici 
final (els Iudicii signum), de 
les quals, tal com assenyala la 
profecia acròstica, ens en pot 
salvar la segona vinguda d’un 
Crist fill de Déu Salvador, i 
l’obediència cristiana.

Els versos sibil·lins –desco-
neixem si en versió canta-
da- són presents a l’Església 
d’Urgell a inicis del s. IX, 
arran de la controvèrsia adop-
cionista, la irrupció de la litúr-
gia romano-franca i l’entrada 
de lectures teològiques trini-
tàries i agustinianes, com per 
exemple els sermons pseudo-
agustinians de Quodvultdeus, 
en un moviment de difusió 
d’un nou vessant ideològic 

des de l’Imperi carolingi. A 
finals de segle IX la lectura 
del Sermó i els vaticinis de la 
Sibil·la també consten en un 
còdex tarragoní, però desco-
neixem en quin context. Al-
guns dels llibres de la biblio-
teca urgel·litana creada al s. 
IX per l’entorn romano-franc, 
així com d’altres d’anteriors 
de tradició visigòtica, acaba-
rien a la biblioteca de Ripoll, 
on a finals del s. X ja aparei-
xen els versos sibil·lins en la 
litúrgia del Nadal, per primera 
vegada amb una notació mu-
sical que tant podria haver-se 
escrit al mateix moment com 
afegit pocs anys després. En-
trat el segle XI els versos 
cantats de la Sibil·la ja eren 
altament populars en diverses 

canòniques i comunitats bene-
dictines tant arreu d’Occitània 
com a Catalunya –que pertan-
yia a la diòcesi de Narbona-, i 
n’apareixen diverses versions. 

El Cant de la 
Sibil·la a l’església 
catalana medieval

Com és que una profecia an-
tiherètica es cantava la Nit 
de Nadal? La vetlla del Nai-
xement de Jesús s’iniciava a 
mitjanit i acabava en cantar el 
gall -d’aquí el nom de Missa 
del Gall-; com que la vetlla 
era llarga, entremig de les lec-
tures s’hi anaven introduint 
sermons, lectures i diversos 
textos paralitúrgics. El Sermo 
de Symbolo, també conegut 
per les seves primeres frases 
“Inter pressuras...”, es llegia 
habitualment a la lliçó nove-
na. Moltes de les notícies que 
tenim del Cant al s. XI és la 
curta frase que en alguns bre-
viaris indica com a la novena 
lliçó es llegia Inter pressuras 
“cum Iudicii signum cantan-
do”: la Sibil·la. 

Als ss. XII i XIII la Sibil·la es 
detecta no només als entorns 
monàstics sinó a les consue-
tes Catedralícies, tant dins la 
lectura dels sermons com en 
un drama litúrgic complet: 
l’Ordo Prophetarum, la pro-
cessó dels Profetes, on diver-
sos personatges de l’Antic 
Testament i de l’Antiguitat 

(Nabucodonosor, Virgili, Je-
remies, Zacaries, David, la 
Sibil·la Eritrea...) apareixien 
argüint raons extretes del seu 
testimoni que anunciaven la 
vinguda de Jesús com a Mes-
sies, d’aquí que es representés 
la nit de Nadal. La Sibil·la era 
molt esperada ja que cantava 
els primers versos de la seva 
intervenció, però al capdavall 
la seva inclusió en l’Ordo 
Prophetarum derivava de 
l’aparició en solitari ja ante-
rior, amb el Cant sencer.

Al s. XIV apareixen versions 
en occità i català, i més tard 
també en castellà, francès i 
italià, quan al s. XVI el Cant 
es va estendre arreu. Entre les 
diverses estrofes s’intercala 
una tornada que, en català, 
va repetint: Al iorn del iudi-
ci, parrà qui haurà fet servici 
(“Al dia del Judici final, apa-
reixerà tothom qui hagi fet 
bons serveis”). Moltes de les 
versions conegudes es troben 
al s. XVI en Ordinaris impre-
sos, i és amb el Renaixement 
que es fan composicions mu-
sicals polifòniques i instru-
mentals, sobretot destinades 
al cor que executa les tornades 
i a l’acompanyament del so-
lista, que en general conser-
va la versió neta del cant tot i 
adaptant-se als ornaments i als 
gustos dels temps. Són ben co-
negudes les del Cançoner de 
Gandia, de Càrceres i Alonso. 

Entre els anys 1545 i 1563 

l’Església Catòlica va celebrar 
un llarg Concili a Trento, que 
reformaria profundament no 
només els abusos adquirits 
amb el pas del temps pels cà-
rrecs i institucions eclesiàsti-
ques, sinó també els diferents 
rituals locals, despullant-los 
de vicis d’arrel medieval. El 
drama litúrgic i el Cant de la 
Sibil·la, malgrat la gran popu-
laritat que havia assolit, van 
ser prohibits, i poc a poc van 
anar desapareixent. No sem-
pre se sap amb exactitud a 
quins anys es va anar deixant 
de cantar a cada església, però 
a finals de segle ja s’havia 
perdut... només va resistir, 
tant degut a la insistència dels 
feligresos com potser també 
de la llunyania de centres de 
decisió, a l’illa de Mallorca i 
a la Ciutat de l’Alguer, on el 
Cant de la Sibil·la ha estat i és 
un viu senyal d’identitat.

La posada en escena

Com es representa i com es 
representava el Cant de la 
Sibil·la? No consta enlloc que 
al principi fos cantat per una 
dona, però fora dels mones-
tirs femenins el deurien cantar 
monjos o clergues (probable-
ment amb veu de falset) i, ja 
des del s. XIII escolans, amb 
la progressiva introducció 
d’escolanies. En versions an-
tigues consta que el cantaven 
grups de clergues que deurien 
anar alternant-se en les estro-

 Diversos personatges 
d’una representació de 
l’Ordo Prophetarum 
a Mallorca, 2006
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El Cant de 
la Sibil·la, 

Catedral 
d’Urgell, 

Nit de Nadal 
de 2015 

fes, versemblantment en una 
veu més aguda i un seguiment 
en discant o bordó més greu. 
Les versions en vulgar amb 
tornada es presten, i així cons-
ta, a la presència d’un cor. Als 
ss. XV i XVI deuria acompan-
yar-se d’un orgue, i també hi 
ha versions amb acompan-
yament instrumental a l’ús a 
l’època. En definitiva, sembla 
que a cada moment s’adaptava 
la posada en escena a les pos-
sibilitats de cada temple.

Pel que fa a l’atrezzo, la 
Sibil·la apareix amb una es-
pasa, l’element que singularit-
zava el personatge dins l’Ordo 
Prophetarum, símbol alhora 
de l’amenaça apocalíptica i 
la protecció de les armes. La 
indumentària i caracterització 
responen a un personatge fe-
mení, d’origen oriental i amb 
aires d’endevina. Solia portar 
perruca i vestimentes exa-
gerades, per tal com cantava 
un home; també elements de 
caràcter oriental, com un ba-
rret, diadema, capa historiada, 
daurats... entenent que tot això 
resulta tan oriental com els 
vestits dels tres Reis d’Orient: 
una disfressa vistosa, vaja. En 
alguns indrets duia atributs 
propis d’un personatge mític i 
fantàstic: a Toledo, al s. XVI, 
apareixia amb una llarga cua 
peluda... a manera de les an-
tigues sirenes, que no tenien 
cua de peix sinó d’ocell.

Pel que fa a la melodia, que 

resulta magnètica i encara 
avui segueix interpel·lant, es 
diu que és una melodia gre-
goriana, o bé mossàrab. Però 
el cant gregorià és el corpus 
litúrgic formal dels oficis, 
i precisament la Sibil·la se 
n’allunya. Pel que fa al cant 
mossàrab, tot i que el repertori 
del ritual visigot és poc cone-
gut no respon als paràmetres 
musicals de la Sibil·la; i si la 
Sibil·la va arribar a Catalun-
ya per combatre i substituir el 
ritual hispànic no s’esgrimiria 
precisament com a arma una 
melodia que la feligresia i els 
religiosos reticents al canvi 
atribuïssin precisament al ri-
tual defenestrat... La base me-
lòdica, modal, pot respondre 
genèricament a la tradició gre-
goriana, però els ornaments 
són diferents. Si bé la tornada, 

melodia del primer vers, és sò-
bria i amb poques variacions, 
les estrofes es presten a me-
lismes que quasi s’acosten als 
de la música bizantina. Sigui 
dit com a apreciació personal, 
fa més de vint anys vaig sen-
tir, a l’illa de Creta, una anti-
ga missa bizantina en motiu 
de la restauració dels frescos 
d’una església, i un dels cants 
em va recordar molt les elucu-
bracions de la Sibil·la: llavors 
ningú em va saber donar raó 
d’aquell cant, i segueixo bus-
cant-lo...

El Cant de la Sibil·la 
al segle XXI
Tot i el profund arrelament 
mallorquí, on s’ha conservat 
durant tants segles i on hi ha 
diverses versions, la Sibil·la 
arribà a l’illa amb la conquesta 
catalana i el seu bagatge cata-
là i occità. Declarat Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Hu-
manitat per la UNESCO l’any 
2010, des d’aleshores viu un 
major auge a Mallorca i una 
important recuperació a Cata-
lunya, on ja havia despertat in-
terès feia anys: a Santa Maria 
del Mar es canta des de l’any 
1948, on l’havien recuperat 
un grup de musicòlegs i intèr-
prets de música antiga. Des de 
finals de s. XX i principis del 
XXI s’ha restituït, sovint amb 
versions històriques locals, a 
moltes esglésies de terres de 
parla catalana: a Ontinyent, 

Gandia o Sueca; a Tarragona 
o a la Seu d’Urgell; a Gràcia, 
la Bonanova (on el canta Ma-
ria del Mar Bonet), la Catedral 
de Barcelona; algun any s’han 
recuperat versions pròpies a 
Vic, Girona, Lleida, Ripoll. 
En la mesura de les seves pos-
sibilitats, moltes parròquies 
menors també incorporen el 
Cant a la Missa del Gall. Aneu 
a sentir-lo.
Finalment, només voldria 
transmetre-us el meu testimo-
ni com a Sibil·la, cada nit de 
Nadal, a la Catedral d’Urgell. 
El personatge i el cant depas-
sen la meva persona, i no em 
sento jo quan se’m descriu 
com “la soprano que cantarà 
la Sibil·la”: sóc, simplement, 
una encarnació més de LA 
Sibil·la. Una més de totes 
les Sibil·les que han cantat 
en aquella mateixa Catedral 
des de, potser, el segle IX. 
Una baula més de la cadena 
que, quan jo ja no canti, se-
guirà... Malgrat una interrup-
ció temporal de més de 400 
anys, sóc la mateixa. En el 
moment d’avançar per la nau 
central rere els ciris, l’encens 
i els bordons del s. XVI, amb 
l’orgue envaint l’espai, sóc 
conscient que en aquell ma-
teix instant hi ha moltíssimes 
Sibil·les més fent aquest gest 
solemne, milers de persones 
respirant aquest instant, com 
cada any. Per molt que em 
proposi cantar seguint la tèc-
nica i la notació medievals, al 

moment d’aparèixer davant 
de tanta gent que no ve a es-
coltar un concert sinó un tes-
timoni antic de l’Església, els 
versos apocalíptics prenen un 
aire simbòlic i alhora una con-
tundent vigència: “los puigs 
y plans seran iguals / allà se-
ran los bons y mals / Reis, 
ducs, comtes y barons / que 
de llurs fets retran rahons”, 
adverteix la mil·lenària pro-
fecia amb brutal actualitat po-
lítica. Els assistents se senten 
interpel·lats, algú s’estremeix 
quan miro, un altre acota el 
cap al moviment de l’espasa. 
Els nens estan bocabadats a 
primera fila. Quan em passejo 
pels carrers de la Seu d’Urgell 
i sento “Sibil·la!” em giro; 
abans i després de Nadal, sig-
no els mails com a Sibil·la, 
o “la Sibi”. Mira que he fet 
coses, en aquesta vida, però 
el dia que em mori, poseu a 
l’epitafi: “Fou Sibil·la a la Ca-
tedral d’Urgell”.
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va ser la inclusió d’aquest ti-
pus de diagrames esquemàtics 
en l’obra enciclopèdica més 
famosa de l’Antiguitat tarda-
na, les Etimologies de sant 
Isidor, el que els va convertir 
en el succedani cartogràfic 
més comú de l’alta i la plena 
Edat Mitjana. Els denominem 
actualment, per la seva forma, 
mapamundis en T-O: un cercle 
de tinta que representa l’oceà 
exterior mostra els tres conti-
nents coneguts, separats per 
una T, també amb tinta, que 
simbolitza la Mediterrània (el 
tram vertical entre Europa i 
Àfrica), el riu Don (braç que 
separa Europa d’Àsia) i el riu 
Nil (límit entre Àsia i Àfrica). 
De vegades, l’esquema adopta 
formes alternatives, com la de 
V en un quadrat o la de Y-O, 
i també pot presentar un quart 
continent, les Antípodes². Així 
doncs, del limitat nombre de 
viatgers que gosaren empren-
dre viatges de gran recorre-
gut en els primers segles de 
l’Edat Mitjana, només alguns 
eclesiàstics en peregrinació 
o en exercici d’activitats di-
plomàtiques, a més d’algun 
príncep o gran noble direc-
tament irradiat per la cultu-
ra eclesiàstica, podien haver 
tingut present algun tipus de 
representació cartogràfica ele-
mental. 

Arribats, però, al darrer terç 
del segle VIII, amb el breu 
període de certa reunificació 
política que va representar 
l’Imperi carolingi, un nou 
interès per la cartografia va 
acompanyar la doctrina de la 
renovatio imperii Romano-
rum. De la mateixa manera 
que es considerava impres-
cindible recuperar la unitat 
de la llengua llatina, alguns 
d’aquells intel·lectuals van 
entendre que convenia dispo-
sar d’una representació més 
versemblant del món sobre el 
qual l’emperador tenia el dret 
d’exercir el seu poder univer-
sal. Es van escorcollar així els 
còdexs romans supervivents, a 
la recerca de versions menys 
esquemàtiques dels mapa-
mundis. Resultat d’aquell pro-
cés foren, a més de la recupe-
ració de l’obra de Macrobi (de 
la qual naixerien posterior-
ment els mapamundis zonals), 
els dos exemplars més antics 
de vertaders mapamundis del 
món occidental cristià que 
han pervingut, el mamapundi 
d’Albi i el mapamundi pseu-
doisidorià del Vaticà (ambdós 
dotats, no per casualitat, d’una 
representació esquemàtica 
de l’antiga divisió provincial 
imperial).³ A la península 
Ibèrica, la tradició dels Beats 
acabaria atorgant a una repre-

ELS MAPES 
I ELS VIATGES: 
LA CARTOGRAFIA 
MEDIEVAL COM 
A INSTRUMENT 
DE VIATGE 
Ramon J. Pujades i Bataller

El procés de fragmentació 
política i de tendència cap a 
l’autarquia econòmica que, 
amb avenços i retrocessos, 
va caracteritzar l’evolució 
d’Occident entre la caiguda de 
l’Imperi romà i la consolida-
ció del feudalisme no va su-
posar un context favorable per 
als viatges de llarg recorregut. 

Com que va coincidir amb la 
gran expansió islàmica, que 
va transformar la Mediterrà-
nia en una mar perillosa per 
als vaixells cristians, aquella 
realitat va forçar una contrac-
ció severa del radi d’actuació 
de les societats occidentals. 
Certament, els grans viatges 
terrestres i marítims (per mo-
tius religiosos, diplomàtics, 
bèl·lics o comercials) van 
continuar existint, però, amb 
una dimensió quantitativa in-
suficient per determinar les 
línies evolutives d’unes so-
cietats que, cada vegada més, 
s’acostumaven a funcionar en 
les escales local i regional. 

De tota aquesta realitat polí-
tica i socioeconòmica, i de la 
desurbanització i la ruralitza-
ció que portava implícita, se’n 

va derivar també una forta 
contracció cultural. Solament 
l’Església —com que el cris-
tianisme havia estat declarat 
religió oficial de l’Estat— va 
aconseguir sobre-viure al pro-
cés d’enfonsament progressiu 
de les estructures romanes, i 
només sentia interès per una 
part de la saviesa acumula-
da per l’Antiguitat, aquella 
que reforçava i completava 
els seus principis doctrinals. 
Des d’aquest punt de vista, la 
geografia i la seva plasmació 
gràfica en forma de mapes, 
la cartografia, van passar a la 
condició de disciplines secun-
dàries, útils en la mesura que 
fixaven el marc espacial de la 
tradició judeocristiana. Així, 
la cartografia regional, que ha-
via assolit uns nivells sorpre-
nents de realisme i rigor cien-
tífic amb Ptolemeu i els seus 
continuadors, va desaparèixer 
d’Occident, com també ho 
van fer els mapamundis de 
pretensió realista¹.

En aquest darrer cas, un pro-
cés de simplificació radical va 
deixar reduïda la cartografia 
ecumènica anterior a la condi-
ció d’esquemes geomètrics bà-
sics, transmesos als segles se-
güents com a il·lustracions de 
textos com el De bello Iugur-
thino de Sal·lusti o la Pharsa-
lia de Lucà. Sense dubte, però, 

Aquest article compta 
amb la col·laboració 
de l’IEMed,- Institut 
Europeu de la 
Mediterrània - i  va 
ser publicat per 
aquest organisme dins 
el catàleg “Viatjar 
a l’Edat Mitjana” 
pàgines 51 a 64.

1. Stückelberger 2006; Gautier Dalché 2009; Mittenhuber 2010.
2. Woodward 1987, p. 299-304 i 343-348; Chekin 2006, p. 27-86.
3. Edson 1993; Chekin 1996; Hiat 2007.
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sentació bastant semblant una 
espectacularitat dimensional i 
ornamental sense precedents, 
però que no la fa gaire distinta 
quant a la natura cartogràfica.4

Aquella recuperació in ex-
tremis constituí la base sobre 
la qual es va desenvolupar la 
cartografia ecumènica eru-
dita dels segles següents. 
El triomf del feudalisme i 
el renaixement del mercat i 
del crèdit, que va permetre 
l’enfonsament del projecte 
carolingi, van fer de les grans 
abadies benedictines i de les 
catedrals de les renaixents 
ciutats europees els epicen-
tres d’una efervescència cul-
tural sense parangó en l’etapa 
anterior. L’Occident cristià 
començava a expandir-se per 

terra vers el nord, l’orient i el 
sud europeus a costa d’altres 
pobles, mentre algunes ciu-
tats nord-italianes, que anaven 
alliberant-se progressivament 
de la tutela imperial bizantina 
o germànica, iniciaven el pro-
cés que les transformaria en 
ciutats estat. Al llarg del segle 
XI, Venècia, Gènova, Pisa i al-
tres ciutats italianes comença-
ren a imitar el model d’Amalfi, 
i s’abocaren amb rapidesa cap 
al lucratiu comerç marítim 
amb Orient, alhora que la con-
questa normanda de Nàpols i 
Sicília posava fi al predomini 
musulmà a la Mediterrània oc-
cidental. A partir del 1096, la 
Primera Croada donà lloc a la 
creació dels regnes llatins de 
Terra Santa, que facilitaren la 
consolidació de rutes comer-

cials regulars amb l’Orient 
Mitjà i el transport «massiu» 
de pelegrins als sants llocs. 
Provençals i catalans no tri-
garen gaire a afegir-se al gran 
negoci que acabava d’obrir-se. 

D’aquesta manera, a inicis del 
segle XII, el salt qualitatiu ja 
era enorme. El viatge de llar-
ga distància havia esdevingut 
una realitat quotidiana en ex-
pansió geogràfica i quantita-
tiva constant, fins a esdevenir 
un factor determinant de les lí-
nies evolutives de les societats 
occidentals. A l’alt clergat, els 
prínceps, cortesans, oficials i 
soldats dels exèrcits, i als pocs 
oficis itinerants tradicionals 
(mestres de grans obres, es-
cultors, pintors, fonedors de 
campanes, etc.), s’unien ara, 

en la pràctica del gran viatge, 
molts més pelegrins;5 i, sobre-
tot, una munió de mercaders 
mariners i mariners merca-
ders que travessaven la Me-
diterrània en totes direccions 
a la recerca dels guanys que 
proporcionava l’intercanvi 
de mercaderies i la pràcti-
ca dels cors i la pirateria. La 
redistribució dels productes 
importats d’Orient i les noves 
possibilitats d’exportar els lo-
cals, estimulades per la multi-
plicació dels privilegis feudals 
de mercat i fira, van esperonar 
el comerç terrestre de llarg 
recorregut, que tindria en les 
grans fires com les de la Xam-
panya el seus centres neuràl-
gics. El desenvolupament de 
les guildes comercials bàlti-
ques, culminat al segle XIV 
amb la creació de la poderosa 
Lliga Hanseàtica, també va 
constituir un fort revulsiu en 
el creixement dels intercan-
vis comercials entre el nord i 
el sud europeus. Al seu torn, 
tot aquest nou tràfic va forçar 
la intervenció directa de les 
autoritats territorials, primer 
per incrementar la seguretat i, 
a partir del segle XIII, també 
per millorar significativament 
les condicions físiques dels 
camins, amb els consegüents 
efectes multiplicadors.6

D’aquesta manera, el creixe-
ment exponencial del nombre 
de viatgers i d’itineraris terres-
tres i marítims va ocasionar un 
nou tipus de relació de les so-
cietats medievals occidentals 
amb l’espai geogràfic, carac-
teritzat ara per la potent entra-
da en l’escena quotidiana de la 
llarga distància. Evidentment, 
el viatge de llarg recorregut 
millorava els coneixements 
geogràfics alhora que estimu-
lava la curiositat per les terres 
llunyanes, factors que acaba-
ren retornant a la cartografia 
el protagonisme perdut en els 
segles anteriors. Les primeres 
respostes en aquest sentit les 
va aportar, com era d’esperar, 
la cartografia erudita. Una va 
ser l’enriquiment dels mapa-
mundis mitjançant la incor-
poració de més toponímia, 
miniatura i textos de contin-
gut geograficocultural, sense 
millorar-ne substancialment, 
però, el realisme del disseny. 
El Mapamundi anglosaxó (ca. 
1025), el de Ripoll (ca. 1050), 
el de Lambert de Saint Omer 
(ca. 1125), l’isidorià de Munic 
(ca. 1130) i el Henry de Mainz 
(ca. 1190), són magnífics testi-
monis d’aquest procés, que va 
culminar al llarg del segle XIII 
i dels inicis del segle XIV amb 
la producció de mapamundis 

monumentals enciclopèdics 
com els de Vercelli, Hebstorf, 
Cornwall i Hereford.7 La seva 
exposició en espais públics, ja 
fossen palatins o eclesials, va 
facilitar, a més, que per pri-
mera vegada alguns viatgers 
sense accés directe a la cultura 
librària poguessin gaudir de 
la referència remota d’un dis-
seny cartogràfic en planificar i 
recórrer el seu itinerari.8

L’enriquiment dels mapamun-
dis no va ser, però, l’única res-
posta. La cultura eclesiàstica 
també va sentir la necessitat 
de recuperar una cartografia 
regional i itinerària que des-
crigués amb més detall els 
espais o trajectes que més 
interessaven. Terra Santa i 
Roma, els dos principals llocs 
de pelegrinatge, van constituir 
els primers objectius. En són 
magnífica prova els actual-
ment coneguts com a mapes 
de Tournai (s. XII ex.; abans 
incorrectament denominats 
mapes de sant Jeroni), la fa-
mosa Tabula Peutingeriana (s. 
XII ex.-XIII in.) i la rica i com-
plexa cartografia que comple-
menta les còpies de l’Iter de 
Londinio in Terram Sanctam 
de Mathew Paris.9 Confeccio-
nada entre 1250 i 1255 com a 
material preparatori i propa-

Mapamundi 
d’Albi, segle 

viii. Albi, 
Bibliothèque 
municipale, 

ms. 29, f. 
57v-58r. 

4. García Aràez 1993 i 1995, i López-Sáenz 2014.

5. Allen 2004.
6. Gensini 2005.
7. Almagià-Destombes 1964; Barber 2006, Chekin 2006; Westream 2001.
8. Baley 2006.
9. Harvey 2006, p. 40-93; Prontera 2003; San-sone 2009.



.16. .17.

ArticleArticle

gandístic de la croada que ha-
via jurat emprendre Enric III 
d’Anglaterra, aquesta darrera 
obra inclou mapes de la Me-
diterrània i Palestina, el plànol 
d’Acre i l’itinerarium pictum 
o esquema lineal il·lustrat de 
la ruta terrestre entre Londres 
i l’Itàlia meridional adriàti-
ca. L’esquema de les ciutats 
del regne visigot elaborat al 
monestir de Ripoll (s. X), el 
mapa d’Europa de Giraldus 
Cambrensis (ca. 1200) o el 
de l’illa de Gran Bretanya del 
citat Mathew Paris palesen, 
però, que els nous esforços 
cartogràfics no restaren cir-
cumscrits a les grans rutes de 
pelegrinatge.10

En bona part, d’aquesta car-
tografia regional o itinerària, 
tant en la reinterpretada a par-
tir de models antics com en la 
generada ex novo, en destaca 
un tret que també és definitori 
dels mapamundis del període: 
el protagonisme atorgat a la 
hidrografia i l’orografia. Al-
guns rius i muntanyes ja figu-
raven en diversos mapamun-
dis altmedievals, però de ma-
nera més puntual. És la nova 
rellevància socioeconòmica 
del viatge de llarg recorregut 
la que els va atorgar un nou 
caràcter, com a elements bà-
sics de vertebració de l’espai. 
Per al viatger, les gran serra-
lades són obstacles difícils de 
travessar que barren el pas. 

Els rius també ho són quan 
transcorren perpendicular-
ment al camí, però esdevenen, 
al mateix temps, les vies natu-
rals de penetració a les valls, 
raó per la qual els camins i 
sendes els vorejaven de segui-
da que el desnivell topogràfic 
començava a ser perceptible. 
Per descomptat, els cursos na-
vegables oferien la possibilitat 
de penetrar la terra ferma o 
eixir-ne a una velocitat i amb 
un volum de càrrega amb els 
quals no podia competir el 
transport terrestre. El viatger 
sentia, doncs, un gran interès 
pels rius i les muntanyes, i 
la cartografia començava a 
reflectir-ho per incrementar 
la seua utilitat social. El se-
güent estadi seria l’aparició, a 
partir del darrer terç del segle 
XIV, dels primers mapes re-
gionals que tractaven d’oferir 
la representació sistemàtica 
de l’esquema viari del terri-
tori. El més antic és el famós 
Gough map, elaborat vers 
1370 i retocat a inicis del segle 
XV. A més d’una gran riquesa 
en ideogrames urbans relati-
vament jerarquitzats segons la 
rellevància de les poblacions, 
inclou la representació esque-
màtica (mitjançant línies ver-
melles) de la densa trama de 
camins que unien aquells nu-
clis, amb indicació de les dis-
tàncies mitjançant numerals 

romans.11 Els diversos mapes 
regionals d’Itàlia i d’altres 
regions europees que han per-
vingut demostren, però, que 
arribats al segle XV, aques-
ta nova atenció prestada a la 
xarxa de camins no era un fet 
excepcional d’Anglaterra.12 
Alguns dels viatgers, espe-
cialment els vinculats a la ges-
tió del poder polític i religiós, 
ja podien disposar, doncs, de 
mapes que oferien dades més 
precises sobre àrees extenses. 

En tot cas, fins que alguns 
d’aquests productes carto-
gràfics no van començar a 
ser impresos en els anys de la 
transició del segle XV al se-
gle XVI, amb la consegüent 
expansió dels seus nivells de 
difusió social, els diversos 
tipus de mapes generats per 
aquell procés evolutiu secu-
lar no van deixar de consti-
tuir un fenomen sociocultural 
d’impacte molt limitat. Mal-
grat el potencial difusor que, 
a partir d’inicis del segle XIII, 
van anar assolint les noves 
universitats i les escoles i bi-
blioteques urbanes vinculades 
als recent creats ordes men-
dicants —amb tota la circu-
lació de professors i alumnes 
que afegiren—, l’accés a tota 
aquesta cartografia de la tradi-
ció erudita va continuar sent 
quantitativament escàs i qua-
litativament elitista. 

Tanmateix, mentre l’Europa 
interior i atlàntica anava expe-
rimentant aquell lent avenç, a 
la Mediterrània dels segles XI 
i XII s’havien posat les bases 
per a la revolució cartogràfica 
més gran que va experimentar 
l’Edat Mitjana. Tot un con-
junt de processos iniciats anys 
abans i d’estímuls acabats 
d’entrar en escena van co-
mençar a confluir. El primer, 
la ja comentada expansió del 
comerç marítim internacional, 
que va comportar una profun-
da millora en el coneixement 
de la morfologia i de les di-
mensions del bací mediterra-
ni gràcies al complex sistema 
de rutes que el travessaven en 
totes direccions. El segon, el 
salt definitiu de les llengües 
vulgars a la condició de llen-
gües d’escriptura, com a con-
seqüència de la creixent difu-
sió de l’alfabetització entre la 
població urbana vinculada a 
l’activitat comercial i credití-
cia; un volum de negoci que ja 
no podia ser gestionat sense el 
recurs sistemàtic a l’escriptura 
i la comptabilitat. Sobre aquest 
substrat fèrtil van incidir dos 
estímuls tècnics de gran signi-
ficació econòmica: la difusió 
de la brúixola (bàsica per in-
crementar la precisió en la de-
terminació de les direccions) 
i, finalment, l’adopció de les 
Xifres aràbigues i del con-

 Matthew Paris, Mapa de la Mediterrània, Chronica maiora, 1250-
1255. Londres, The British Library, Cotton Ms. Nero D. V, f. 1v.

10. Rosselló 2008, p. 30; O’Loughlin 1999 i Harvey 1987.
11. Millea 2007.
12. Harvey 1987.
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següent valor posicional del 
zero, que tant vindrien a sim-
plificar la tasca de representar 
a escala un gran nombre de 
distàncies. El resultat d’aquest 
encreuament múltiple va ser 
l’aparició dels primers mapes 
realistes a escala de la història, 
les cartes portolanes. L’havia 
precedit, naturalment, la com-
pilació estructurada de les da-
des necessàries per bastir-les, 
en forma de portolans o llis-
tes escrites de les distàncies 
en milles que separaven uns 
punts geogràfics dels altres se-
guint una determinada direc-
ció de brúixola13.
Les noves cartes portolanes 
eren absolutament revolu-
cionàries des del punt de vista 
tecnològic. Per primera vega-
da, un mapa oferia als usuaris 
una representació versemblant 
a escala del litoral mediterrani; 

un traçat bastant detallat que 
anava farcit, a més, amb una 
gran quantitat de topònims li-
torals, i dotat d’una xarxa de 
vents que representava tots 
els rumbs que podia marcar 
la brúixola. Amb l’ajut d’unes 
sestes o d’un compàs de pun-
tes de llautó, i de l’escala o 
escales gràfiques que sempre 
portaven representades en 
les seues àrees marginals, els 
usuaris d’aquells nous mapes 
podien localitzar-hi fàcilment 
la seua posició geogràfica, es-
tudiar la ruta que volien seguir 
per arribar a un port deter-
minat i calcular amb relativa 
precisió la distància que els 
mancava per recórrer. El seu 
gran defecte cientificotècnic, 
la desviació antihorària de 
l’eix de la Mediterrània equi-
valent a uns quatre paral·lels 
—per haver estat construïdes 

a partir direccions marcades 
per brúixoles sense corre-
gir respecte dels efectes de 
l’aleshores desconeguda de-
clinació magnètica— no tenia 
gran transcendència en una 
mar tan estreta com la Medi-
terrània.14

Els primers exemplars datats 
pervinguts de cartes portola-
nes són de la segona dècada 
del segle XIV, per la qual cosa 
ja incorporen també la repre-
sentació de les costes atlànti-
ques de l’Àfrica septentrio-
nal (fins al cap Bojador) i de 
l’Europa central (fins a Flan-
des i Gran Bretanya), però les 
notícies aportades per la docu-
mentació i la literatura deixen 
ben clar que la seva ràpida 
difusió havia començat en la 
segona meitat de la centúria 
anterior. Només conservem 
unes 180 obres d’aquesta nova 

cartografia baixmedieval. La 
majoria són, a més, o atles o 
cartes nàutiques decorades i, 
per tant, representants de les 
excepcions productives, no de 
la norma d’una producció car-
togràfica seriada que, produï-
da sobretot en tallers familiars 
dirigits per mestres especialit-
zats, enviava al mercat anual-
ment moltes dotzenes de car-
tes utilitàries. Uns mapes sen-
se decorar per a l’ús quotidià 
ben assequibles, atès que eren 
venuts al preu de només dues 
lliures la peça nova, i per un 
grapat de sous de segona mà. 
L’avenç constant, pel que fa a 
la localització de notícies in-
directes relatives a la posses-
sió i la producció de cartes de 
navegar, no deixa lloc a dub-
tes: les cartes portolanes van 
ser tant o més revolucionàries 
des del punt de vista social 
que cientificotecnològic, ja 
que van esdevenir els primers 
mapes «massivament» difo-
sos, almenys entre la pobla-
ció urbana dels nuclis litorals. 
Evidentment, també van ser 
els primers mapes usats quoti-
dianament com a instruments 
de viatge. A la fi, el mariners 
mercaders i mercaders mari-
ners, a més dels responsables 
dels vaixells, estols o arma-
des militars, disposaven d’un 
instrument cartogràfic útil per 
planificar i portar a terme les 
seues rutes. Els inventaris post 

mortem i la resta de notícies 
localitzades en la documen-
tació d’arxiu i la literatura, 
palesen que les cartes portola-
nes viatjaven dins de les ano-
menades «caixes de navegar» 
o baguls de viatge que conte-
nien els objectes personals del 
viatger; i que eren consultades 
tant a bord com durant les es-
cales a terra, i tant de manera 
individual com col·lectiva.15

La revolució sociocultural re-
presentada per aquests nous 
mapes —que alteraven la re-
lació tradicional de l’home 
medieval amb l’espai, ja que 
permetien una aprehensió 
intel·lectual prèvia al conei-
xement directe— no va res-
tar circumscrita, però, a les 
travessies comercials i mili-
tars i als seus protagonistes. 
Altres tipus de viatgers van 
descobrir amb rapidesa el po-
tencial de la nova cartografia. 
La carta de Cortona, un anò-
nim del segle XIV que porta 
al seu dors un text descriptiu 
sobre Terra Santa copiat en 
llatí per un personatge amb 
formació erudita, combinada 
amb les notícies indirectes 
ofertes per les narracions de 
pelegrinatges, mostra com 
també un altre gran col·lectiu, 
el dels pelegrins, va començar 
de seguida a relacionar-se di-
rectament amb la nova carto-
grafia. De la mateixa manera, 

són abundants les notícies 
que ens informen de l’interès 
d’escrivans, notaris, juristes, 
prínceps, nobles i eclesiàstics 
amb responsabilitats políti-
ques i diplomàtiques directes 
per posseir-ne. Aquestes da-
des trasllueixen l’aprofitament 
dels nous mapes en la ubica-
ció espacial de les accions 
jurídiques i en la planificació 
geoestratègica duta a terme 
per les autoritats públiques, 
un dels grups més itinerants, 
per definició, de les societats 
baixmedievals. Les caracte-
rístiques dels exemplars del 
segle XV pervinguts en es-
criptura àrab, i les notícies que 
ens informen de la presència 
habitual de cartes nàutiques 
catalanes i itàliques en terres 
islàmiques i gregues, mani-
festen, d’altra banda, que per 
aquelles dates la revolució 
també havia estat exportada a 
les altres dues grans civilitza-
cions mediterrànies, la islàmi-
ca i la bizantina.16

A tota aquesta realitat hi cal 
afegir que, a les acaballes del 
segle XIII, Marco Polo havia 
retornat del seu llarg periple 
asiàtic fins a la llunyana Xina 
i havia dictat a Rustichello el 
seu famós Milione, que apor-
tava gran quantitat de detalls 
sobre la geografia, la cultura 
i l’economia d’Orient, sovint 
destacats com a vertaderes 

Mapa de Llombardia 
amb representació de 

les ciutats i de la xarxa 
de camins i ponts del 

territori, ca. 1440. 
París, Bibliothèque 

nationale de France, 
Rés. Ge. C-4990 

13. Gautier 1995; Pujades 2007, p. 30-59 i 303-335.
14. Campbell 1987, p. 376-386; Pujades 2007, 128-181.

15. Pujades 2007, p. 79-125; Pujades 2012.
16. Pujades 2007, p. 79-125 i 290-303; Pujades 2012.
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meravelles sense parangó eu-
ropeu. Gràcies a ell, i a les 
narracions dels ambaixadors 
i missioners que hi va reme-
tre de seguida l’Església amb 
l’esperança de captar per al 
catolicisme aquells immensos 
territoris, Occident redesco-
bria l’Àsia remota, i es des-
pertava una forta curiositat per 
conèixer els límits llunyans de 
l’ecumene. Aquesta realitat 
introduïa un gran repte per a 
la nova cartografia realista, 
que només era capaç de repre-
sentar els litorals que havien 
estat repetidament navegats. 
A diferència de la travessia 
marítima, en la qual sovint es 
podia mantenir durant bastant 
de temps la línia recta a velo-
citat relativament estable, els 
camins terrestres, normalment 
farcits de pujades, baixades i 
canvis de direcció, no faci-
litaven gens la determinació 
de la llarga distància per una 
direcció de brúixola concre-
ta. Mancats d’aquestes dades 
estructurals, i sense el record 
visual de la forma de la costa 
observada des dels vaixells, 
els cartògrafs nàutics no po-
dien construir el disseny alter-
natiu dels dos grans continents 
que encara no havien estat 
circumnavegats. Per aquesta 
raó, la primera resposta al nou 
repte no la va poder aportar la 
cartografia nàutica de manera 
independent. Va ser el con-
text peculiar de la il·lustració 

del conegut Liber secretorum 
fidelium crucis del venecià 
Marin Sanudo el que, l’any 
1320, va facilitar el contacte 
directe entre la nova cartogra-
fia nàutica i diversos materials 
provinents de la tradició eru-
dita precedent. Efectivament, 
en el seu afany de convèncer 
el papa i els grans prínceps 
laics i eclesiàstics occidentals 
de la necessitat de recuperar 
Terra Santa i Síria mitjançant 
una nova croada contra el 
sultanat d’Egipte, Sanudo va 
decidir il·lustrar el seu text 
amb un conjunt de materials 
cartogràfics. La seua funció 
era facilitar la comprensió 
del projecte i, alhora, fer els 
seus contenidors libraris com 
més atractius millor als ulls 
dels lectors potencials. Per 
crear i reproduir l’arquetip, 
va fer treballar un equip for-
mat, almenys, per un mestre 
de lletra rodona provinent de 
la tradició culta —que aporta-
va el coneixement del llatí i la 
braquigrafia pròpia dels ma-
nuals universitaris i, potser, 
la localització i l’estudi de les 
fonts erudites necessàries per 
construir els nous materials—, 
el taller de cartografia nàutica 
més prestigiós de Venècia, 
el dels Vesconte, i diversos 
il·luminadors. Sanudo procla-
mava així com havia canviat 
en poques dècades la relació 
de l’home urbà mediterrani 
amb la cartografia.17

L’obra inclou materials car-
togràfics més estructurals i 
d’altres entesos com un com-
plement prescindible (l’atles 
nàutic vescontià, que només 
conté tres dels manuscrits 
pervinguts). Entre els estruc-
turals, formen un conjunt inte-
rrelacionat una carta de la Me-
diterrània oriental, una carta 
corogràfica de Terra Santa i 
els plànols de les ciutats de Je-
rusalem i d’Acre. La carta de 
la Mediterrània oriental es va 
construir afegint informació 
sobre els territoris interiors a 
una de les cartes nàutiques de 
l’atles vescontià que acom-
panya alguns dels manuscrits 
del Liber. Pel que fa a la car-
ta corogràfica de Terra Santa 
i als plànols de Jerusalem i 
d’Acre, tenien precedents tan 
antics com els ja citats, però 
van ser elaborats a partir de 
la informació i dels dissenys 
aportats anys abans per un al-
tre gran promotor de la croada, 
Burchardus de Montsion, dels 
quals ja circulaven versions 
independents des d’inicis de 
la nova centúria. Com que van 
ser incorporats, a més, com a 
materials complementaris del 
Compendium o Chronologia 
magna del igualment venecià 
fra Paolino minorita, aquests 
nous arquetips sanudians van 
arribar amb rapidesa a la ma-
jor part dels regnes occiden-
tals. Els pelegrins i d’altres 
viatgers cap a Orient que hi 

van poder accedir disposaven 
d’una quantitat i qualitat ex-
traordinàries d’informació so-
bre aquells espais, perquè fins 
i tot la carta corogràfica —
malgrat les seves grans limita-
cions pel que fa al realisme— 
anava dotada d’una graella 
regular de línies verticals i ho-
ritzontals que servia d’escala 
(1 quadre = una milla).18 A 
partir d’aquests models bur-
chardians i sanudians es van 
generar diverses reinterpreta-
cions posteriors que circula-
ren de manera independent.19 
Nogensmenys, el més revo-
lucionari de la cartografia 
sanudiana era el nou arquetip 
del mapamundi híbrid que 
incloïa. La solució veneciana 

per hibridar les aportacions 
de les dues grans tradicions 
cartogràfiques occidentals, 
l’erudita i la nàutica, va ser 
la de reduir el disseny realista 
d’una carta portolana, a fi de 
poder encabir-lo en la repre-
sentació d’un mapamundi li-
brari tradicional. Les versions 
dels manuscrits més tardans 
del Liber secretorum, junt 
amb les incorporades per fra 
Paolino a la seva obra històri-
ca, permeten comprovar com 
les millores introduïdes per la 
cartografia nàutica de la dèca-
da dels anys trenta del segle 
XIV (sobretot en l’àrea bàlti-
ca) també van ser adoptades 
immediatament per les còpies 
posteriors del mapamundi; i 

els cartògrafs nàutics tampoc 
no van trigar gens a adonar-se 
del potencial que podien tenir, 
per a la seua producció, alguns 
dels elements informatius i or-
namentals difosos per aquells 
nous arquetips. Així, el taller 
venecià dels Vesconte va in-
corporar de seguida a les seues 
cartes nàutiques les represen-
tacions genèriques de ciutats i 
la vexilologia que adornaven 
els manuscrits sanudians. A 
Gènova, les imatges de la poc 
posterior carta de Giovanni da 
Carignano (destruïda durant la 
Segona Guerra Mundial), pa-
lesen que els cartògrafs lígurs 
continuaren ampliant aquella 
nova via, afegint-hi més infor-
mació sobre els grans espais 

 Marino 
Sanudo, Carta 
corogràfica de 
Palestina, 1320-
1321. Vaticà, 
Biblioteca 
Apostòlica 
Vaticana, ms. 
Palat. Lat. 
1362A, f. 7v-8r.

18. Harvey 2012, p. 94-127.
19. Harvey 2012, p. 94-154; Arad 2013.17. Allen 2004, p. 107-155; Pujades 2013, 139-147.
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interiors (oro-
grafi a, hidro-
grafi a, toponí-
mia i textos ex-
plicatius).20

Una part 
d’aquelles dades in-
corporades pels cartò-
grafs nàutics a les seves 
obres més espectaculars i 
cares no provenia, però, dels 
esmentats nous arquetips, 
sinó directament de les des-
cripcions dels viatgers, segons 
proclama la part fi nal de la 
llegenda sobre els tuaregs de 
la citada carta de Carignano: 
«Hoc audivi a fi dedigno mer-
catore Januensi qui aliquando 
morabatur in Sigelmesa [...]». 
L’autor explicitava així aquell 
diàleg entre cartografi a i gran 
viatge que retroalimentava 
ambdós fenòmens. El punt 
d’infl exió defi nitiu en aquest 
sentit el va marcar, en la dèca-
da següent, un altre cartògraf 
lígur assentat en la colònia ge-
novesa de la Ciutat de Mallor-
ca, Angelino Dulceti. En arri-
bar a les seves mans els nous 
models venecians, Dulceti va 
voltejar l’estratègia veneciana 21. El món i els dies 2005, p. 15-43; Pujades 2007, p. 278-289; Kupfer 1996.

22. Tolias 2007.
23. Ramon Pujades. Museu d’Història de Barcelona els mapes i els Viatges

de confecció del mapamundi 
híbrid: en lloc de reduir el dis-
seny versemblant de la carta 
portolana per encabir-lo en un 
mapamundi de petites dimen-
sions re-presentable sobre la 
pàgina d’un llibre, en va am-
pliar el diàmetre fi ns als dos 
metres. D’aquesta manera, 
podia encabir el patró d’una 
carta portolana a escala comu-
na, amb tota la seva toponímia 
litoral. Va incorporar també la 
nova toponímia interior que 
identifi cava els principals cen-
tres caravaners africans, alho-
ra que va substituir la pobra 
informació sobre el continent 
asiàtic dels models venecians 
per una altra de més exòtica 
extractada de la narració de 
Marco Polo, la qual, gràcies 

a les traduccions 
toscana, venecia-
na i llatina afegi-
des a la redacció 

francoitaliana ori-
ginal, s’escampava 

amb rapidesa per 
l’Occident mediterra-

ni (la traducció catalana 
vindria més tard). Una vega-

da més, el gran viatge havia 
modifi cat la representació car-
togràfi ca i, en contrapartida, la 
cartografi a donava a conèixer 
els seus descobriments i esti-
mulava l’ànsia de viatge dels 
seus usuaris.

No conservem, per desgràcia, 
cap exemplar complet del pa-
tró original dulcetià. Tanma-
teix, la comparació sistemàti-
ca de totes les convencions 
representatives i llegendes 
de l’Atles català de Cresques 
Abraham (1375) i del frag-
ment de mapamundi d’aquell 
mateix taller i dates conservat 
a Istanbul amb la carta sig-
nada per Dulceti a Mallorca 
l’any 1339, no deixa lloc a 
dubtes: el taller de Cresques 
es limitava a reproduir, traduït 
ara al català i reinterpretat en 

el gòtic lineal que impera-
va a l’illa, un model dulcetià 
precedent; un patró circular 
monumental escrit amb un 
llatí farcit de ligurismes i de-
corat en estil francoitalià. La 
gran aportació de la cultura 
catalana baixmedieval no va 
ser, doncs, la creació d’aquell 
arquetip alternatiu en la dèca-
da dels anys quaranta; va ser 
la seua difusió mitjançant el 
mateix sistema de reproducció 
seriada en tallers especialitzats 
que es feia servir per generar 
els milers de cartes nàutiques 
produïdes i exportades des de 
l’illa de Mallorca al llarg de 
més de 150 anys d’activitat 
ininterrompuda. Naturalment, 
de mapamundis nàutics se’n 
van fer molts menys. Les seues 
dimensions, l’abundància de 
toponímia i de textos expli-
catius i, sobretot, la profusa 
decoració que portaven, im-
plicaven mesos de treball i la 
utilització de materials cars, 
factors que en disparaven el 
preu. Només els membres 

de les elits més benestants de 
les societats baixmedievals 
podien pagar els 150 fl orins 
d’or que podien costar. No-
gensmenys, com que eren 
peces d’ostentació concebu-
des per proclamar la posició 
social de propietari mitjançant 
l’exposició pública, van poder 

mia i textos ex-

d’aquelles dades in-
corporades pels cartò-
grafs nàutics a les seves 
obres més espectaculars i 
cares no provenia, però, dels 

des a la redacció 
francoitaliana ori-

ginal, s’escampava 
amb rapidesa per 

l’Occident mediterra-
ni (la traducció catalana 

vindria més tard). Una vega-
da més, el gran viatge havia 

ser admirades per moltes per-
sones que mai no se’ls haurien 
pogut pagar, raó per la qual 
van tenir un impacte social 
bastant superior al que en prin-
cipi els hauria correspost.21

Tant el disseny cartogràfi c 
com el contingut informatiu 
de tots els espais perifèrics 
que restaven fora de l’àrea 
representada per les cartes 
portolanes eren pobres, in-
versemblants i ben carregats 
d’elements llegendaris; una 
realitat de la qual els seus au-
tors eren tan conscients que 
alguns, com Pere Rossell en el 
Mapamundi català estense (ca. 
1463) van tractar de remarcar 
la diferència entre el sector 
realista i el sector especulatiu 
del disseny. Pels medievals, 
la llegenda era, però, una font 
d’informació preferible al no 
res, i actuava, a més, com a 
estímul bàsic per al darrer ti-
pus de gran viatge de l’etapa, 
el viatge imaginari. El famós 
Libro del Conoscimiento és, 
probablement, el millor refl ex 
literari dels itineraris mentals 
que s’arribaven a fer a partir 
de la contemplació d’aquells 
grans mapamundis híbrids 
de patró mallorquí; una pra-
xi esperonada per la lectura 
de les traduccions dels relats 
de Marco Polo, fra Odoric de 
Pordenone, Aitó de Gorigós 

i d’altres textos com la carta 
espúria del preste Joan de les 
Índies. Començaven a caure, 
així, a més de les socioeconò-
miques, altres barreres més 
subtils però no menys limita-
dores, com les de gènere, edat 
o condició física. Un darrer ti-
pus de cartografi a seria creada 
per l’humanisme fl orentí per 
facilitar aquell tipus de viatge 
imaginari: els isolaris. Elabo-
rats a partir de l’arquetip ge-
nerat per Cristoforo Buondel-
monti entre 1414 i 1420 per 
al cardenal Giordano Orsini, 
la seua imprecisa cartografi a 
de les illes de l’Egeu no tenia 
més objectiu que el de facili-
tar als lectors la construcció 
d’un escenari mental dels 
llocs que anaven a recórrer 
en llegir aquell text en vers; 
una narració de viatge farcida 
de comentaris sobre les fi tes 
històriques i mitològiques i el 
patrimoni arqueològic que hi 
restava.22 Cartografi a i viatge 
ja havien consumat, doncs, 
el seu matrimoni defi nitiu 
quan el redescobriment de la 
Geografi a de Ptolemeu i la 
posterior arribada dels portu-
guesos a les costes de l’Àfrica 
equatorial posaren els fona-
ments de l’etapa de les grans 
descobertes renaixentistes i de 
la cartografi a que les represen-
taria. Aquesta ja és, però, tota 
una altra història.23

  Pere Rossell, 
Mapamundi català 
estense, ca. 1463. 
Mòdena, Biblioteca 
Estense Universitaria, 
C. G. A. 1.  

20. Pujades 2013, p. 139-164.
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perquè ells eren molt romanicistes.

En aquesta època, en què jo encara no tenia 
cotxe, vam començar els dilluns de Pasqua, 
juntament amb Francesc Villegas, Carme 
Torras, Vidal Orive, Albert Benet, Jaume 
Gibert, els Graells de Calaf i altres, tot un 
grup encapçalats per Antoni Pladevall, a 
conèixer el romànic de Catalunya.

Això ja devia ser als anys 70...

A principis dels 70. Va durar 30 anys apro-
ximadament que vàrem fer aquestes sorti-
des de romànic, i era enriquidor poder as-
sistir en aquestes activitats.

Sobretot a primers dels 80 era quan hi havia 
molta activitat d’anar a recuperar arquitec-
tura romànica...

Abans d’aquesta època, cap a meitat dels 
anys 70, en què encara no hi havia forma-
des entitats, recordo que, per iniciativa d’en 
Pladevall, hi va haver la primera trobada 
d’amics del romànic, que es va celebrar a 
Santa Maria de l’Estany. No hi havia cap 
entitat i allà va ser quan es va començar a 
dir que es podria fer una entitat d’amics de 
l’art romànic. I poc després es va fundar 
l’entitat Amics de l’Art Romànic amb seu 
a Barcelona. Llavors es va muntar la dele-
gació a Manresa i al cap d’uns anys es va 
escindir.

Vostè va entrar-hi a formar part des del co-
mençament?

Sí, des del començament, primer a nivell de 
Catalunya i després a nivell del Bages.

Aquesta tasca de recuperar elements romà-
nics, era com si fessin d’arqueòlegs...

Aquesta va ser una de les iniciatives im-
portants que es van fer. En aquella època el 
romànic eren pedres, i a nosaltres ens deien 

que teníem el mal de la pedra. I ens agrada-
ven les pedres, però no hi havia cap suport 
per cap sistema. A la majoria de la gent no 
li agradava aquest art, no estava divulgat, i 
nosaltres vàrem començar a fer una divulga-
ció important del que era el romànic. I, per 
engrescar més la gent, es feien sortides però 
no per anar a veure coses restaurades sinó 
anar a veure coses completament abandona-
des. Jo tinc un record fantàstic de les sorti-
des en què, als hiverns i amb fred, anàvem 
amb pic i pala i a arreglar, no a consolidar ni 
a excavar, sinó a fer neteges, perquè es po-
guessin veure les pedres. Hi va haver alguna 
sortida en què potser sí que ens vam atrevir 
a més fer una mica d’excavació, però teníem 
Albert Benet que ens donava un cop de mà, 
o Xavier Sitges, de manera que fèiem les 
coses conscientment. Si no fos per aquesta 
època hi ha una colla d’esglésies o de runes 
que, passats aquests trenta anys llargs, ara no 
existirien. Si no haguéssim fet aquella inter-
venció no existirien; tindríem una muntan-
ya de pedres. I avui encara es poden visitar. 
Són casos com l’església de Sant Miquel de 
Grevalosa, a Castellfollit del Boix, o Sant 
Vicenç d’Aladernet, a Balsareny.

El canvi que es va fer a finals dels 80 i pri-
mers dels 90 de patrimonialitzar-ho, és a dir 
que se’n cuidés l’administració pública, vos-
tè el veu bé (tenint en compte que vostès van 
estar treballant activament per recuperar 
patrimoni)?

A partir d’aquell moment, tot el que no eren 
pessetes eren punyetes; o sigui, si no hi ha-
via diners a gastar, tu, com a voluntari, no hi 
podies anar. I això va ser un fre, jo diria, de 
tot. L’entitat va perdre pes, va perdre ganes, 
i jo crec que això va ser un fre important. 
Perquè el voluntariat a Catalunya, i encara 
ens ho està demostrant avui en dia, és molt 
important, i no tot són els diners.

De totes les tasques de recuperació que vau 
fer en aquella època, té preferència per al-
gun element?

Totes les esglésies i tots els elements ar-
quitectònics tenen la seva importància. Al 
Bages podria parlar de la miniexcavació o 
minidescobriment de quan es va treballar 
a la Seu de Manresa, en què vam trobar 
l’absidiola romànica al costat de l’entrada. 
I a mi em sap greu que quan entres a la Seu 
de Manresa no hi hagi ni un trist cartellet de 
recordatori que digui on hi ha la paret romà-
nica, i és que la vam deixar marcada amb 
uns totxos per la part de sobre. Però també 
et sents confortat quan veus que has lluitat 
per l’església de Santa Maria del Marquet, 
al Pont de Vilomara, que estava abandonada 
i que avui és una joia, no només per mi sinó 
per tothom. I nosaltres hi vam intervenir i 
creiem que ho vam solucionar.

I n’hi ha altres com Sant Joan Vell, a Santa 
Maria d’Oló, on vam fer unes neteges, i que 
avui l’església continua estant igual com es-
tava 30 o 40 anys enrere però sense els pins 
ni la vegetació que hi havia a dintre. Vam 
aconseguir que la brigada de l’ajuntament 
de tant en tant hi passés a netejar. Són aque-
lles consciències que es fan en tasques de 
mica en mica.

Per tant, suposo que tot és important: ja 
sigui Sant Benet de Bages com esglesietes 
petitones.

I tant. Jo tinc fotografies de quan tenia els 
meus fills petits i algunes tardes anàvem a 
Sant Benet, un lloc on no hi anava pràctica-
ment ningú, perquè el lloc estava molt ma-
lament. Jo vaig xerrar moltes vegades amb 
els propietaris de llavors i sempre deien que 
no hi havia diners. Penso que amb l’aposta 
de Caixa Manresa com a mínim l’hem recu-
perat. Puc estar més o menys d’acord amb 

L'ENTRE
VISTA
JOSEP LLOBET MANUBENS

PER JESÚS SAGUÉS 
I LLOMBART 

Josep Llobet Manubens va néixer a Hor-
ta d’Avinyó l’any 1952. De molt petit va 
marxar amb els pares, va anar a Artés. 
Allà una de les coses que li va començar a 
agradar era el dibuix i allà va conèixer en 
Jaume Gibert, que va ser qui el va intro-
duir en història de l’art.

Com va començar la tasca i l’afició a l’art, 
de la mà de Jaume Gibert?

Jo era molt jovenet, tenia 14 anys. Alesho-
res jo estava vivint a Artés, molt a prop d’en 
Jaume, i amb en Jaume va ser com vam co-
mençar a voltar i a ensenyar-me esglésies i 
diferents elements antics, i alguns dissabtes 
que tenia lliures anàvem a l’arxiu a Vic a fer 
buidatge d’història.

I aquí va ser quan vaig conèixer el doctor 
Eduard Junyent i el doctor Antoni Plade-
vall, que em van potenciar en la història i 
en l’art, sobretot enfocat molt al romànic 
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les intervencions, perquè ara s’ha convertit 
en un negoci, però l’hem recuperada i, com 
a amant de l’art, penso que està molt bé.

Al Bages tenim tres joies. Primer jo posaria 
Cardona, després Sant Benet i una que ara 
ja no és el Bages però jo el considero Bages 
agregat, que és Santa Maria de  l’Estany. 
Però és que després en tenim una colla de 
petites que per mi són fantàstiques: Sant 
Cugat del Racó, Coaner o Santa Cecília de 
Montserrat, per dir-ne unes quantes, i també 
l’altra sèrie d’esglésies petites com Santa 
Maria del Marquet, Sant Pere del Brunet, 
el Grauet de Fals o Sant Andreu de Cas-
tellnou. Això pel que fa a esglésies, sense 
oblidar les  torres i castells, que tenim força 
abandonats. En aquests moments tenim un 
romànic al Bages per mi molt digne i en po-
dem recuperar més.

En comparació amb altres comarques o fins 
i tot amb altres territoris, com Espanya o 
altres països d’Europa, quin qualificatiu li 
donaria als elements romànics que hi ha al 
Bages?

Al Bages tenim des del romànic més senzill 
a un de molt sofisticat. Per tant, tenim de 
tot, des d’una esglesiola a un monestir. I hi 
ha altres punts que no el tenen.

A Andorra hi trobem grans esglésies mera-
velloses, i un sistema que ha creat el govern 
andorrà de poder ensenyar i de potenciar 
el romànic fantàstic, que aquí encara no hi 
hem arribat, tot i que jo crec que hi arriba-
rem. Si te’n vas a altres comunitats podem 
trobar la zona de Palència, que ho tenien tot 
abandonat, amb la col·legiata de Santa Ma-
ría la Real ensorrada. Però hi ha hagut un 
senyor i una associació, la Fundació Santa 
María la Real, que han intervingut per recu-
perar Santa María la Real, que ara està com-
pletament recuperada, i s’està refent tota la 

Palència romànica, perquè han aconseguit 
molts diners dels governs. D’altres punts 
d’Espanya hi ha, per exemple, Galícia, que 
tenen punts estratègics però no han fet di-
vulgació. I això és culpa que no hi ha hagut 
unes entitats socials que facin feina, perquè 
jo penso que, si no és pel poble que empeny, 
es fa la llei del mínim esforç.

Tot això per la part de restauració, de con-
servació. Però com a qualitat arquitectòni-
ca, com faria la comparativa?

És difícil. No podem comparar la portala-
da de Santa Maria de Ripoll amb cap ele-
ment romànic del Bages. Podríem comparar 
Santa Maria del Ripoll amb Santiago de 
Compostel·la o amb algun punt de Navarra, 
però són d’èpoques diferents. Però sí que 
tenim algun timpà; per exemple, tenim un 
timpà romànic abandonat en un racó, sense 
cap mena de protecció i amb un cartell petit 
que diu que és l’original, que és Santa Maria 
de la Seu de Manresa. El tenim en un racó 
fosc i jo crec que, com a mínim, l’hauríem 
de tancar en una vitrina per conservar-lo. 
Per tant, hi ha coses que tenim però que no 
les acabem de conservar.

Hem parlat d’arquitectura, però en romà-
nic també hi ha pintura i talles...

Al Bages, de talla tenim algunes verges que 
no tenim exposades, fins i tot algunes que 
estan amagades, però de pintura per des-
gràcia no n’han arribat gairebé cap fins als 
nostres dies. Ha arribat la pintura de Sant 
Vicenç de Cardona, que torna a estar in situ, 
i amb la restauració i consolidació que s’ha 
fet a Sant Miquel d’Oló ha sortit una mi-
nipintura a l’absis. Tenim petits fragments, 
però de pintura com la Majestat de la Vall 
de Boí no en tenim cap. I tampoc tenim 
frontals d’altar, però tenim algunes piques.

Aquest coneixement del romànic d’altres 
poblacions i territoris, quan el va començar 
a adquirir?

De jove, ni per aspecte econòmic ni per la 
feina no em podia permetre viatjar, de ma-
nera que em basava amb el romànic que 
tenim a Catalunya. I al Bages tenim més 
de 200 esglésies, i considero que som rics. 
Però anys després ja vaig visitar altres zo-
nes d’Espanya i d’Europa, veient diferents 
estils artístics i diferents elements de romà-
nic.

A nivell d’entitat, com que forma part 
d’Amics de l’Art Romànic des dels inicis, 
què me’n pot explicar?

Vam arribar a ser a la ratlla de 400 socis, 
cosa que volia dir que teníem molt de pes a 
la ciutat. I m’enorgulleixo d’haver partici-
pat, juntament amb tota la junta i els socis, 
dels cursos de cultura medieval. Del Curs 
de Cultura Medieval, quan mires el llistat, 
veus que no hi ha cap més curs de cultura 
medieval que es faci durant tants anys i amb 
la gent que ens ha arribat a participar. Són 
més de 130 conferències en els 33 anys que 
el portem fent. Això és una tasca molt im-
portant i molt divulgativa.

Aquest curs dona projecció a Manresa, per-
què molts conferenciants volen venir a fer 
la conferència perquè per ells ja és un pres-

tigi poder donar una conferència al curs de 
cultura medieval. I lligat amb els 400 socis 
que havíem arribat a ser he de dir que, tot 
i que la gent diu que als cursos de cultura 
medieval de Manresa o del Bages ve molta 
gent, no veig la quantitat de gent que venia 
fa 20 anys. Anem disminuint de socis, i en 
aquests moments som 190, que penso que 
és una quantitat important, però no entra 
gent jove. Hi ha una manca de gent jove. 

Suposo que avui dia, amb Internet, no hi 
ha aquest sentiment; avui en dia el romànic 
està molt salvat perquè tothom sap què és el 
romànic. Abans quan parlaves de romànic 
la gent no sabia què era. Avui molta gent sap 
què és el romànic, el gòtic o el barroc. Per 
tant ens hem identificat més perquè s’ha fet 
molta més divulgació. Recordo que fèiem 
les xerrades que dèiem “on podem anar que 
hi capiguem?”: arribàvem a omplir a vessar 
el local de la Caixa de Pensions, i a més a 
més en aquella època els cursos es feien pa-
gar. Però és que es preparava un dossier i 
una medalla commemorativa. Però avui no 
podem fer tot això.

La crisi ha incidit, però més que la crisi ha 
incidit  el fet que el jovent no s’hi ha in-
corporat: és una crisi d’interès cultural o 
d’interès social.

De tota manera, estic content quan estic 
veient ara, en aquest moment i en aquests 
últims temps, la quantitat d’excavacions 
que es tornen a realitzar. I la tasca que tor-
na a fer gent molt jove. Gent molt jove, re-
peteixo, perquè val la pena de veure que, 
a més de la gent que està portant la direc-
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ció de l’excavació, que és l’únic que està 
finançat i, per tant, els únics que estan co-
brant, han agafat jovent que vénen d’escoles, 
i de diferents punts, que van fer uns tallers 
d’excavació. Però això jo ho trobo fantàstic: 
perquè tornen a estar engrescant gent jove.

Aquesta tasca de treballs de camp a l’estiu, 
que és coneguda en llocs com l’Abric Ro-
maní (Anoia) o les coves del Toll (Moianès), 
també existeix al Bages?

Al Bages comença a haver-hi treballs de 
camp a l’estiu. S’està fent una tasca magní-
fica, on s’estan descobrint noves restes. Per 
tant, tornen a sortir una colla de valors que 
havien estat aturats una colla d’anys.

La mort d’Albert Benet va ser una llàstima, 
perquè era una ànima molt important en la 
tasca en la investigació i en les excavacions.

En els darrers anys s’ha consolidat el cicle de 
Música i Romànica. Com va ser creat?

Un dia em truca l’Albert Galvany, que em 
diu que voldria fer alguna activitat relacio-
nant la música i la fe religiosa. Ens vam tro-
bar i va acabar sortint la idea del Música i 
Romànic, que és un enfoc cap a un tipus de 
públic diferent al que habitualment tenim a 
Amics de l’Art Romànic.

Dels assistents a Música i Romànic només 
un vint per cent del públic són socis de 
l’entitat. Per tant, jo estic content i satisfet en 
veure que aquest tipus de gent no ve només 
a escoltar el concert, sinó que arriba d’hora a 
gaudir de la miniexplicació de la part arqui-
tectònica i històrica que es dona a l’entrada.

És una interrelació de la cultura...

Sí. Jo penso que, en un futur proper hi haurà 
d’haver unes entitats, que són els que treba-
llen, però que la cultura s’haurà de pagar, 

com tot; si anem a prendre un cafè, ens el 
fan pagar. Doncs si un senyor ens dona una 
xerrada, una conferència, que ens està expli-
cant un tema, també l’hem de pagar.

No entenc per què una part de la cultura no es 
paga encara. Cada cop hi ha més cursos, con-
ferències, seminaris, que tenen un preu. Pas-
sa el mateix si vols rebre una revista: aquesta 
revista val uns diners i s’haurà de pagar. I pel 
que fa a sortides i excursions, on fins ara s’hi 
apunta molta gent, hem de pensar que avui 
en dia tothom és molt més còmode. Fa trenta 
anys, quan vam començar, ens costava molt 
agafar el cotxe per desplaçar-se, però avui 
en dia tothom es desplaça en cotxe i és més 
fàcil fer sortides. Tot i això, quan et vas fent 
gran agafes mandra d’agafar el cotxe. Per 
tant, crec que s’han de començar a buscar 
noves solucions per al tema de les sortides, 
que han de ser molt atractives, però si has de 
muntar un autocar, necessites un conductor, 
i això val diners i s’ha de pagar i és quan 
encarim productes.

Dins de l’entitat vostè ha viscut diferents eta-
pes, a dins i a fora de la junta. Hi ha alguna 
etapa que recordi més? 

Jo vaig ser un dels fundadors, i hi havia molt 
per fer, de manera que tothom hi estava molt 
involucrat. He estat en diferents etapes, per-
què penso que sempre s’ha de saber sortir 
i entrar, si és que convé. Jo vaig estar una 
colla d’anys i després, per motius personals 
de feina, vaig estar una colla d’anys que em 
vaig apartar. Després em va venir a buscar 
l’Enric Castells per tornar a junta per fer una 
tasca molt concreta, i vaig dir-li que per fer 
aquella tasca sí que m’hi veia i vaig tornar a 
entrar, i no n’he tornat a marxar. I tot i que 
m’hi sento bé penso que hauria d’entrar gent 
nova i, sobretot, jove. Tot i així, m’he sentit 
i m’hi sento bé, aquí i a tot arreu on he estat.

Com veu el present i el futur dels Amics de 
l’Art Romànic?

El futur no el tinc clar, com a entitat sola, 
perquè ens pot mancar finançament. I sap 
molt greu. 

Per això s’han de buscar nous plantejaments, 
com pot ser unir esforços amb altres grups. 
Jo sempre he defensat que a mi m’agrada el 
romànic però també m’agrada el gòtic i el 
barroc, i el neolític. Jo quan vaig a un lloc 
visito el que hi ha, i si sé que hi ha un bon vi 
o un bon menjar, també els gaudeixo. I si hi 
veig un paisatge fantàstic, millor.

Per tant, vaig a veure l’art, però tota la res-
ta també m’interessa; no ens podem quedar 
tancats. I per això penso que ens hem d’unir 
amb altres col·lectius. Penso que hi ha mol-
tes entitats que les hem d’aglutinar. Hi ha 
diferents agrupaments i s’hauran d’agrupar 
sí o sí. No sé si passarem un, dos, deu o vint 
anys, però tinc clar que això ha de funcionar 
d’una altra manera.

A més a més hi ha les noves tendències de la 
informació; avui en dia tenim una web que 
per mi és fantàstica, on a l’apartat de Patri-
moni hem posat una minifitxa, que és una 
línia de text per a cada monument romànic 
que tenim al Bages. Aquesta línia de text 
ens diu el municipi, si és església, si està 
ben conservada, de quin segle és i, a més 
a més, una valoració que li hem donat no-

saltres amb unes estrelles. I, si amb aquesta 
informació dius “home, em pot interessar”, 
podem donar un clic a sobre d’aquesta línia 
de text i s’obre una altra pàgina, gràcies a 
què hem arribat a un acord amb una altra 
entitat.

D’altra banda, a nivell de Facebook som 
760 persones, tenint en compte que som 190 
socis. I també tenim el Facebook de Música 
i Romànic, on som més de 300, i també tinc 
clar que molts dels que són al grup de Fa-
cebook de Música i Romànic no estan dins 
del grup de Facebook dels Amics de l’Art 
Romànic.

I quan estic veient, per exemple, que a les 
conferències que estem fent molts no són so-
cis, que ens està venint gent de Terrassa, de 
Berga, d’Igualada, a escoltar una conferèn-
cia que estem donant a Manresa, penso que 
això és el que haurem de fer de cara al futur.

I els que ens agrada continuarem estant com 
a entitat o com agrupament o com el que 
sigui, però hi haurà tota una colla de coses 
que ens haurem de replantejar.

Penso que la tasca que vam fer als anys 80 
l’hauríem de tornar a fer. Penso que aque-
lles matinals en què sortíem, que anàvem a 
caminar i que, si convenia, fèiem una sardi-
nada o un tall de cansalada, també ho hau-
ríem de tornat a fer, que tornaríem a engres-
car jovent, com es va fer fa 30 o 40 anys.
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Fotos d’activitats
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Fotos d’activitats

24.09.17 
Sortida a Girona
Fotografies de Francesc 
Gasol i Joan Badia

6,13, i 20.10.17
Conferències Curs de 
Cultura Medieval 2017
“Avenços i Tecnologies 
a l’Edat Mitjana”
Fotografies de Josep Llobet i Antoni Figuera
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Fotos d’activitatsFotos d’activitats
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22.10.17 
Sortida al Monestir 
Sant Cugat i Museu 
Tècnica de Terrassa
Fotografies de Francesc Gasol i Joan Badia
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ACTIVITATS
18.11.17
Sortida a Badalona
Fotografies de Sussi Garcia, 
Francesc Gasol i Toni FIguera

Sortida a la ciutat de 
Girona en autocar

Diumenge 24 de 
Setembre de 2017

Sortida: Plaça Infants de 
Manresa a les: 8.30 h. matí

Programa de la Sortida:

10.15 h. Arribada 
i esmorzar.

11.00 h. Visita guiada 
al Museu del Cinema 

de Girona, on hi hauran 
exposades algunes 

peces de la col·lecció 
de Cinema que tenia el 

nostre soci i amic membre 
de Junta, Francesc 
Junyent (q.e.p.d.).

12.30 h. Visita exterior 
guiada per el casc 
antic de Girona.

14.00 h. Dinar en un 
restaurant de la zona.

16.00 h. Visita guiada 
a la Catedral i al Tapís 

de la Creació.

17.30 h. Tornada 
a Manresa

Curs de Cultura Medieval 2017
Avenços i tecnologies a l’edat mitjana

Divendres 6 d’Octubre 
de 2017

“Els mapes i els 
viatges: la cartografia 

medieval com a 
instrument de viatge” 
Conferenciant: Ramon J. 
Pujades i Bataller, Doctor 
en Geografia i Història per 
la Universitat de València.

Divendres 13 
d’Octubre de 2017

“Evolució de les Tècniques 
constructives del pas 
del romànic al gòtic”
Conferenciant: Reinald 

Gonzàlez, Doctor en 
Història de l’Art per la 

Universitat de Barcelona.

Divendres 20 
d’Octubre de 2017
“Pervivències 

científiques i tècniques 
de l’Edat Mitjana a la 

nostra societat actual” .
Conferenciant: Jaume 
Perarnau i Llorens. 

Director del MNATEC 
de Terrassa i Doctor en 
Història de la Tècnica.

Totes les conferencies 
tindran lloc a les 20 h. 
a la Sala d’Actes del 
Centre Cultural del 
Casino de Manresa. 

Curs gratuït. 
No cal fer inscripció prèvia.

Podeu consultar 
tots els butlletins 

a la nostra pàgina web

www.aarb.cat
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ACTIVITATS
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Sortida matinal 
a Sant Cugat del 
Vallès i Terrassa

Diumenge 22 
d’Octubre de 2017

Sortida: Plaça Infants de 
Manresa a les 8.30 h.

Programa de la sortida:

9.30 h. Arribada i esmorzar. 

10.00 h. Visita guia-
da al monestir de Sant 

Cugat del Vallès.

12.30 h. Visita guiada 
al Museu de la Tèc-

nica de Terrassa.

13.30 h. Tornada a Manresa.

Sortida matinal al 
museu de Badalona 

en autocar

Dissabte 18 de 
Novembre de 2017

Sortida: Plaça Infants de 
Manresa a les 9.00 h. matí

Programa de la Sortida:

10.15 h. Arribada i esmorzar.

11.00 h. Visita guiada al 
Museu de Badalona. 

Visitarem la “Baetulo 
Romana” i la Casa 

dels Dofi ns.

13.30 h. Tornada 
cap a Manresa.

Matinal per el casc 
antic de Manresa – 
esmorzar de nadal

Dissabte 16 de 
Desembre de 2017

Lloc i hora de Trobada: A 
les 9:00 h. als Porxos de 

l’Ajuntament de Manresa.
9.15 h. Esmorzar de Nadal 
en un restaurant de la zona

11.00 h. Visita guiada al casc 
antic de Manresa a càrrec 
de l’historiador manresà 

Francesc Comas i Closas.
Visitarem el c. Sobrerroca 

i entorns del casc 
antic de Manresa.

De cara a l’esmorzar de Na-
dal, cal fer inscripció prèvia.




