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Editorial

Capital de la Cultura Catalana, és un esdeveniment que cada 
any, li pertoca organitzar a una ciutat diferent del nostre país. 
Enguany l’organitza Manresa. Són ocasions perquè les en-
titats locals hi aportin el seu ofici per completar l’àmplia 
programació d’activitats que suposa el fet d’ostentar aquesta 
capitalitat provisional. Amics de l’Art Romànic hem mos-
trat allò que sabem fer i ens agrada de fer-ho, aprofitant que 
aquest any ens tocava a nosaltres organitzar la més que tradi-
cional trobada d’entitats amigues del romànic. 

Som una junta on estem oberts que qualsevol soci que vulgui 
formar-ne part. No és una simple cortesía, sinó una necessi-
tat. Ja sabeu que som sis persones en la nostra junta, i si la sa-
lut, l’empenta i les circumsatàncies personals de cadascú de 
nosaltres ens acompanyen, voldriem anar continuant. Però, 
com ja sabeu, en aquesta vida res és per sempre, i en aquest 
sentit, el relleu de les persones que estem al capdavant de 
l’entitat ens preocupa un xic. Relleu, en aquest cas, vol dir 
una mena de transició de persones al llarg del temps, no pas 
fer canvis de cop i volta. Anem-hi pensant.

Donat que estem parlant de col·laborar i, en definitiva, de 
participar-hi tots plegats, us voldriem parlar d’uns dels te-
mes que vam tractar a l’assemblea; el viatge d’estiu. El de 
l’any passat es va suspendre per manca de gent; el de fa dos 
anys, vam patir fins a darrera hora per si el feiem o no; en els 
anteriors, n’hi ha hagut més d’un que l’hem fet amb menys 
persones de les que hauriem de ser per no tenir pèrdues…., 
bé, arribem a la conclusió que aquesta tradicional activitat 
de juliol que tant havia il·lusionat a tothom en el passat, ac-
tualment passa més aviat el contrari. Tothom està molt viatjat 
avui dia i, per tant, és lògic pensar que els AARB ja no som 
imprescindibles perquè us organitzem els viatges. Qualsevol 
iniciativa que tingueu, - no tan sols viatges estiuencs, sinó 
també excursions d’un dia -, amb els vostres amics qui sovint 
són socis del romànic, o d’altres entitats semblants a la nos-
tra, si voleu (sense obligar a ningú, només falataria), podeu 
pensar amb els AARB que també és la vostra entitat. 

Aquest any volem anar a la Llombardia. Ja en rebreu infor-
mació. Però, independentment que si pugui anar o no, -de-
pendrà de vosaltres-, a partir de l’any que ve, Amics de l’Art 
Romànic del Bages deixem el futur del viatge d’estiu amb 
un interrogant. Tret, és clar, que ens féssiu alguna proposta 
organitzada i gestionada per vosaltres; la junta us ajudaríem 
en el que fes falta.

Animeu-vos!

elbutlletí
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rant diferents espais singulars 
per tal que es trobin a l›abast 
de la gent. D›aquesta mane-
ra s›aconsegueix una relació 
entre territori i patrimoni ac-
cessible per a qualsevol vi-
sitant, fent de la vila d›Artés 
un museu dinàmic, a l›aire 
lliure. Juntament amb la Torre 
hi ha l›edifici i maquinària de 
l›antic generador de la fàbrica 
de Can Berenguer, la trinxe-
ra de Torrecabota, el Pou de 
Glaç de les Quingles, el forn 
ceràmic del Mas Roqueta, el 
jaciment de les Feixes de la 
Sala, el forn de calç del Mas 
Paloma, les tines isolades de 
Matacans i l’absis de Santa 
Maria.

El patrimoni 
d’Artés: 
l’aposta per la 
museïtzació del 
paisatge entorn 
de la torre del 
Serrat de la 
Cabra d’Or
Pau Alberch i Calm
Judit Sedano i Careta
Òscar Trullàs i Ledesma

Des de l’any 2014 el Mu-
seu de la Història d’Artés 
ha promogut les campanyes 
d’excavació a la Torre me-
dieval del Serrat de la Cabra 
d’Or (Artés) com a eina per a 
revaloritzar el patrimoni his-
tòric i cultural del territori. 
D’aquesta manera i conjunta-
ment amb el Consistori Muni-
cipal de l’Ajuntament d’Artés i 
l’empresa local d’arqueologia 
ARQUEÒLEGS.CAT SL, es 
combina la recerca i el conei-
xement científic amb una ves-
sant més lúdica i propera a la 
població a través dels camps 
de treball d’arqueologia.

Actualment el grup de Recerca 

i Treball del Museu de la His-
tòria d’Artés el configura un 
equip de treball científic mul-
tidisciplinari, amb arqueòlegs, 
museòlegs, historiadors, an-
tropòlogues, historiadores de 
l’art i especialistes en didàcti-
ca històrica, que asseguren un 
treball d’investigació profes-
sional i rigorós. Malgrat que 
estiguem davant un Museu 
d’àmbit local, no és agosarat 
afirmar que és un dels Museus 
capdavanters a escala nacio-
nal quant a activitat i recerca. 
Per altra banda, també s’ha 
endegat un procés de museït-
zació de l›espai físic de la vila 
d›Artés, recuperant i restau-
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Així doncs, aquests treballs 
han permès posar al desco-
bert les restes d’una torre de 
guaita altmedieval (segles 
VIII – XI). El jaciment es tro-
ba ubicat al capdamunt d’un 
petit turó al qual només es pot 
accedir a peu. Actualment 
l’indret es troba en procés de 
museïtzació, la qual cosa in-
clou ja la tanca de seguretat 
del seu perímetre i neteja i 
desbrossament dels vorals del 
pendent del turó.

Els treballs han permès con-
firmar que estem davant d’un 
edifici de guaita o defensa 
d’àmplies dimensions, amb 
una torre central de planta 
rectangular, la qual presen-
taria unes mesures de tretze 
metres de llargada per set me-
tres d’amplada, amb uns murs 
de tancament de dos metres 
d’ample. Partint d’aquestes 
proporcions, podem deduir 
que durant el seu funciona-
ment estaríem parlant d’una 
torre d’uns tretze o catorze 
metres d’alçada, fet que ens 
porta a pensar que hi po-
gués haver fins a tres pisos 
d’alçada. A la part externa i 
concretament al sector sud, 
s’ha pogut delimitar una es-
tructura esglaonada adossada 

a la torre, que faria la funció 
d’escala d’accés a la porta que 
devia existir en alçat. Estaríem 
davant una reforma posterior 
a la torre, la qual en època de 
baixa intensitat bèl·lica hauria 
facilitat l’accés a l’interior de 
la Torre. 

La delimitació de la part inter-
na de l’edifici ens ha permès 
recuperar, per una banda, dues 
habitacions (àmbit 1 i 2) se-
parades per un mur en opus 
spicatum adossat al centre de 
la torre i, per l’altra, una pe-
tita cala feta durant el primer 
any d’excavació ens permet 
assegurar que es conserva poc 
menys de dos metres de l’alçat 
de les parets. S’observa també 
com la part inferior de la torre, 
a la seva cara externa, aquesta 
es troba revestida amb morter 
de calç (presenta arrebossat).

Enguany, la campanya 2017 
ha permès per primer cop la 
localització del nivell de pavi-
ment d’una de les habitacions 
de la Torre (àmbit de ponent), 
documentant-se gran nom-

bre de restes de fauna (ove-
lla, porc i cabra) amb traces 
d’haver estat tallats i consu-
mits per humans i fragments 
de ceràmica altmedieval que 
ens permetrà ajustar la datació 
de l’edificació, ubicada per 
ara entre finals del segle VIII 
i el segle IX. 

Ajudaran també a la datació 
del moment d’abandó i pos-
siblement caiguda de la torre, 
les anàlisis de carboni 14 que 
es realitzaran sobre algunes 
mostres de fauna localitzades 
a l’interior de les dues habi-
tacions. En el mateix àmbit 
s’observa com els murs es 
troben assentats a l’interior de 
rases de fonamentació de poca 
potència excavades sobre el 
mateix estrat geològic, pos-
siblement cercant els nivells 
més forts de la roca, compos-
ta per conglomerat. També es 
comença a intuir banqueta de 
fonamentació al mur nord. 

Alhora, la gran novetat ha es-
tat la descoberta a la cara sud 
del la torre i ja a l’exterior 
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d’aquesta, d’un mur que sem-
bla que tancaria perimetral-
ment el turó, creant un nou àm-
bit entre l’escalinata d’accés a 
la torre i el propi mur. El mur 
presenta una amplada d’un 
metre, el que ens dóna idea de 
la seva fortalesa i el seu caire 
defensiu, possiblement rode-
jant tot el turó. A l’espai creat 
entre el mur i l’escalinata es 
defineix un àmbit d’ús (habi-
tació) destinada a la fabrica-
ció d’elements metàl·lics de 

bronze i ferro, tal i com queda 
contrastat amb l’aflorament 
d’un petit forn amb restes de 
fosa de bronze i ferro (escòria 
resultant dels treballs) i algu-
nes de les peces fetes. El forn 
servia per realitzar la fosa del 
metall i abocar-lo sobre els 
motlles esculpits en pedra, 
dels quals se n’ha pogut recu-
perar un exemplar. Així doncs, 
l’estructura localitzada a po-
nent de l’àmbit, tindria relació 
amb el treball metal·lúrgic, ja 

fos com a armariet per desar-
hi eines de treball o com a tau-
la de treball. També l’enllosat 
ubicat en aquest punt podria 
servir de base per a alguna 
mena d’enclusa. L’aparició 
del mur perimetral i les ex-
pectatives creades al sector 
nord després de la localitza-
ció de les dues cantonades de 
tancament externes de la torre 
(amb uns murs de dos metres 
d’amplada) i el fet que ens res-
ti encara per excavar un gran 
espai en planta i potència, ens 
permeten començar a afirmar 
i en espera d’analitzar els re-
sultats obtinguts aquest any 
2017, que molt probablement 
la fins ara Torre del Serrat de 
la Cabra d’Or fou en realitat 
una estructura major, una to-
rre-castell. 

Si ens referim al marc cro-
nològic per a la torre, aquest 
s’ha establert preliminarment 
basant-nos en els materials 
ceràmics recuperats i les ca-
racterístiques constructives de 
l’edifici. Cal dir però, que els 
materials es troben encara en 
procés d’estudi, el que sens 
dubte permetrà ajustar, un cop 
finalitzat aquest, la seqüència 
cronològica. Tot i així, creiem 
que podríem situar el moment 
fundacional de la torre entorn 
els segles VIII - IX, creant un 
paral·lelisme amb les Torres 
d’Ardèvol (Solsonès) i Torre 
de Perecamps (Solsonès), pri-
mers moments de l’ocupació 
carolíngia del territori.
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EL CASTELL DE 
CALDERS EN EL 
SEU CONTEXT 
ANTIC I ACTUAL
Eduard Sánchez Campoy 
(arqueòleg), Alcalde de Calders

Aquesta reflexió sobre el Cas-
tell de Calders, ara de propie-
tat municipal, vol ser una ac-
tualització sobre l’interès no 
només des del punt de vista 
històric sinó també social del 
principal monument del nos-
tre terme.

Interès històric
El Castell de Calders és un 
BCIN-Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Aquesta és la més 
alta qualificació i conseqüent 
nivell de protecció que mereix 
un monument a Catalunya i 
a tot l’Estat. No és perquè sí 
això, ni té a veure directament 
amb el seu estat de conserva-
ció. La raó bàsica és pel fet de 
tractar-se d’una resta arqui-
tectònica i arqueològica del 
que fou la principal fortifica-
ció que administrava el terme 
originari de Calders (avui ter-
mes municipals de Monistrol 

de Calders, Calders i part de 
Navarcles) almenys des del 
segle X i probablement des 
del segle anterior, època en 
que el comte Guifré va repo-
blar la Catalunya Central i va 
fixar l’espai fronterer amb els 
sarraïns al sud de Montserrat. 
Abans de Guifré la línia fron-
terera de la Marca Hispànica 
havia estat creada pels francs 
travessant la Catalunya Cen-
tral. Testimonis d’aquella línia 
en són les torres rectangulars 
d’Ardèvol, Castelltallat i la 
recentment excavada del “Se-
rrat de la Cabra d’Or” d’Artés. 
És a dir, la carena on avui hi 
ha el poble de Calders estaria 
en la primitiva frontera entre 
els incipients comtats catalans 
vassalls del rei Franc i els mu-
sulmans del sud. Hem de tenir 
en compte que el concepte de 
frontera d’aquella època no 
era una línia separadora sinó 

un espai de terra de ningú sen-
se població assentada o pro-
tegida. De temps anteriors al 
Castell de Calders (esmentat 
almenys des de l’any 956)  hi 
ha documentació (document 
de l’any 889 on es delimita 
el terme d’Artés) en que ja se 
cita el Puig i el camí antic que 
menava vers Osona.

Necessitat de 
consolidació
La situació actual és el d’una 
ruïna de la qual se’n conserva 
només visible part de la torre 
mestra (que podia haver estat 
tres vegades més alta), la mu-
ralla que ressegueix el cingle 
i restes d’un edifici amb una 
cisterna datable a partir del 
segle XVII (hi ha documents 
que esmenten la casa del cas-
tell quan aquest ja no tenia 
funcions com a tal a partir del 
segle XVI). La part de pedra 
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desapareguda de la qual hau-
ria d’haver-n’hi acumulada 
fruit de l’enderroc, és molt 
probable que es reutilitzés en 
la construcció de cases pro-
peres, principalment la casa 
del Molí situada al peu de la 
vessant ponentina. El 1995 
desprès de l’incendi de l’any 
anterior en que es va poder 
veure que les restes de la to-
rre estaven a punt de caure, 
es va propiciar per part de 
l’Ajuntament una consolida-
ció del substrat geològic, reca-
lçant-la amb obra de maó per 
tal de distingir l’obra actual 
de l’antiga. Aquella actuació 
dirigida per l’arquitecte Asar-
ta i executada per l’empresa 
de Calders Roca-Planes ha 
permès que s’hagin conservat 
les restes més emblemàtiques 
de l’origen de Calders. Abans 
que tard cal completar aquella 
obra de consolidació pel cos-
tat oposat al del 1995 (costat 
de ponent) car l’erosió ame-
naça seriosament la seva per-
manència.

Investigació històrico-
arqueològica i 
coneixement
Un cop consolidada i recalça-
da la torre, cal reforçar amb 
pedra i calç les restes de la 
muralla i la casa amb la cis-
terna. A continuació, sense 
perill de caiguda d’enderrocs, 
es podrà executar l’excavació 
arqueològica que ben segur 

aportarà molta informació 
sobre la distribució i ús del 
recinte medieval del Castell. 
Sabem que ja existia, per do-
cumentació conservada, l’any 
956, però la torre potser va ser 
bastida a finals del segle IX en 
el moment de la consolidació 
i organització del territori en 
castells i parròquies, que en 
el cas de Calders foren Sant 
Feliu a Monistrol (d’origen 
probablement monàstic, Sant 
Vicenç de Calders i Sant Pere 
de Viladecavalls en el tram fi-
nal de la vall del riu Calders, 
llindant amb el Llobregat. La 
investigació del lloc pot a més 
aportar novetats, ja que a la 
vessant ponentina del turó, el 
qui subscriu, ha recollit frag-
ments de ceràmica aparen-
tment d’època ibèrica. Això, 
si es confirmés en les exca-
vacions arqueològiques, re-
cularia l’ocupació del turó del 
Castell de Calders a 1000 anys 
abans de la construcció de la 
torre medieval.

Interès paisatgístic
Pels no versats en temes his-
tòrics, arqueològics o fins i tot 
geològics, la visita i ascensió 
al turó que ens ocupa els des-
perta tanmateix una important 
emoció provocada per la pa-
noràmica que des d’allà es di-
visa: bona part de la vall, exu-
berant i oferint tots els verds 
de la natura travessada per la 
serp d’aigua que dibuixa el riu 
Calders, mai eixut. La situació 

en la vall sembla expressa: en 
l’angle quasi recte des d’on es 
divisa vers Monistrol al sud i 
vers l’oest fins Viladecavalls 
i Navarcles. Cal imaginar la 
panoràmica des d’una torre 
que era molt més alta i que 
es comunicava visualment 
amb la torre que hi havia a La 
Guàrdia permetent aquesta la 
comunicació òptica amb el 
castell d’Artés. 

Valor turístic
La recuperació del lloc emble-
màtic del Castell és obvi que 
aporta un valor afegit al ter-
me i sobretot a la visita de la 
vall del riu Calders, on seguint 
aquesta podem conèixer molts 
altres llocs per recuperar enca-
ra. Seguint la vall  vers Navar-
cles podem aturar-nos al pou 
de glaç, a Sant Andreu, font 
de Bellveí, molí del Blanquer, 
Pertagàs (casa i necròpoli), 
mas de la Mira, Sant Pere de 
Viladecavalls, colònia Jorba, 
el llac de Navarcles i podem 
forçar l’itinerari fins Sant Be-
net de Bages. Un element sin-
gular és la vall o meandre fòs-
sil que voreja el turó del Cas-
tell pel costat nord. L’ús de la 
plataforma superior on trobem 
les restes del recinte murallat 
també ofereix moltes possibi-
litats de gran interès com ara 
petits concerts, recitals poètics 
o de contes com el que varem 
poder escoltar el setembre 
passat protegits per l’abric 
càlid de la nit estiuenca.
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Estat de comptes Ingressos Despeses
1. QUOTES 7.080,00 302,27
2. BUTLLETÍ 600,00 3.029,14
3. SUBVENCIONS 0,00 0,00
4. SORTIDES 645,80 365,75
5. CURSOS 0,00 1.015,70
6. ACT CULTURALS 0,00 201,50
7. CIRCULARS 0,00 437,02
8. ADM AARB 0,00 1.336,50
9. LOCAL AARB 0,00 1.118,04

10. MÚSICA I ROMÀNIC 4.920,00 4.159,47
11. CAIXA PENSIONS 0,00 193,20
12. PÀGINA WEB 0,00 146,59
13. TROBADA AAR 0,00 0,00
14. EFECTIU 1.000,00 1.000,00

TOTAL A 31.12.2017 14.245,80 13.305,18

Ingressos 
i despeses 
any 2017

Ingressos Despeses
1. QUOTES 7.300,00 300,00
2. BUTLLETÍ 800,00 3.000,00
3. SUBVENCIONS 0,00 0,00
4. SORTIDES 800,00 800,00
5. CURSCM 0,00 1.000,00
6. ACT CULTURALS 0,00 200,00
7. CIRCULARS 0,00 400,00
8. ADM AARB 0,00 1.400,00
9. LOCAL AARB 0,00 1.300,00

10. 1MÚSICA I ROMÀNIC 5.800,00 5.500,00
11. CAIXA PENSIONS 0,00 200,00
12. PÀGINA WEB 0,00         400,00
13. TROBADA AAR 800,00 1.000,00
14. EFECTIU 0,00 0,00

TOTAL A 31.12.2018 15.500,00 15.500,00

Pressupost 
per conceptes 

any 2018
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Com va entrar en el món de l’art romànic?

Vaig entrar en l’art romànic voltant per Ca-
talunya, amb la motxilla a l’esquena, abans i 
tot de començar la carrera, en què em crida-
ven la curiositat les ermitetes. Aquests són 
els meus orígens amb l’art i l’arquitectura 
medieval. 

Haver acabat la carrera, començat a tre-
ballar, casar-se i tenir fills, va fer que 
deixés en un segon pla aquesta afició per 
l’arquitectura medieval?

No, no, perquè precisament vaig tenir una 
sort, i és que a la meva dona li va passar 
una cosa semblant: de joveneta també ana-
va amb la motxilla i es preguntava “què és 
aquesta ermita?”. Per tant, vam anar a veure 
romànic junts, els dos, i inclús els fills els 
vam arrossegar força. Per tant, amb la famí-
lia vam augmentar la dedicació.

De viure a Barcelona van passar a viure a 
Cabrianes, un poble que forma part del ter-
me municipal de Sallent. Com va ser això? 

Vam veure un anunci al diari on es venia 
una casa en un poble que es deia Cabrianes; 
vam fer una trucada i ens vam preguntar “on 
és Cabrianes?”. La vam comprar i la vam 
arreglar durant 4 anys. Vam venir a viure-hi 
l’any 1994, i el 1995 ens vam fer socis dels 
Amics de l’Art Romànic del Bages. Vivint a 
Cabrianes hem tingut més fàcil anar al Piri-
neu, al Berguedà, al Solsonès, sense oblidar 
el mateix Bages... Totes les comarques que 
ens envolten són riquíssimes en patrimoni. 
Que a tocar de Cabrianes hi hagués romànic 
no va ser el motiu perquè hi vinguéssim a 
viure, però ens ha facilitat molt les nostres 
aficions.

Em deia que l’any 1995 van fer-se socis dels 
Amics de l’Art Romànic del Bages. Com va 

L'ENTRE
VISTA
JAUME MOYA I PLANA

PER JESÚS SAGUÉS 
I LLOMBART 

Jaume Moya i Plana neix a Barcelona el 
17 de març de 1944. Forma un tàndem 
amb la seva esposa, Mercè Matas, que va 
més enllà del matrimoni, i d’aquesta ma-
nera comparteixen afició per conèixer el 
món i l’art que els humans hem creat al 
llarg de la història.

Vostè té la carrera d’arquitectura. Com va 
decantar-se per aquests estudis?

És més un tema vocacional que un tema ra-
cional. Jo podia haver fet enginyeria, però 
segurament no hagués gaudit tant com amb 
arquitectura. A mi m’agradaven de sempre 
les matemàtiques, també el dibuix, però 
també m’agradava la història, la literatura, 
la poesia... És a dir, soc un mixt, amb un 
títol de ciències però amb una gran voca-
ció humanística. L’arquitectura, a part de 
l’exercici professional, m’ha servit per 
poder entendre més i treballar més l’art en 
l’aspecte arquitectònic.



.10.

anar?

Va ser pura casualitat. Amb una noia que 
viu aquí al poble un dia, no sé per què, se’ns 
va ocórrer esmentar el romànic, i ens va dir 
que el seu oncle era de la junta dels Amics 
de l’Art Romànic. Li vam dir que ens faria 
gràcia conèixer l’entitat, i dos dies després 
teníem el seu oncle, el Cisco de La Clau 
[Francesc Sanllehí], a casa, i tres dies des-
prés ja érem socis. Aquest és l’origen de ser 
socis dels Amics de l’Art Romànic.

Quina evolució vau fer dins de l’entitat?

Nosaltres vam començar anant a totes les 
activitats. Recordo, per exemple, el viat-
ge d’estiu a la Borgonya, l’any 1995, que 
va ser un viatge fantàstic, del qual recordo 
sobretot veure en directe quantitat de coses 
que havia vist en els llibres. Així, vaig veure 
l’arquitectura com s’ha de veure: no en dues 
dimensions que és com es veu en un llibre, 
sinó en tres dimensions.

A partir d’aquí ens vam anar comprometent 
més amb l’entitat, i quan va agafar la presi-
dència l’Enric Castells, l’any 1999, em va 
demanar que entrés a la junta per portar el 
tema de patrimoni. Jo li vaig dir que sí amb 
la condició que la Mercè també hi entrés, o 
almenys que pogués estar amb la mateixa 
situació que podia estar jo. I hem estat a la 
junta dotze o tretze anys, amb algun període 
de trencament, fins ara fa un parell d’anys. 
Ens cuidàvem del tema de patrimoni i de 
viatges. I quan dic viatges, és de tot: sorti-
des matinals, sortides mensuals, sortides de 
tres dies i el viatge d’estiu.

Vam gaudir molt d’aquella època, i vam tre-
ballar molt: la Mercè i jo ens hi vam dedicar 
molt. I totes les coses tenen una durada, i 
arriba el moment de canviar. No de deixar 
el romànic, sinó de deixar els viatges amb 
l’entitat.

El fet de cuidar-se del patrimoni era una 
manera de lligar la seva vocació/professió 
amb l’art romànic...

Jo em dedicava, i em guanyava les mon-
getes, a fer reparació d’edificis, per dir-ho 
en general. Per tant, jo coneixia moltes 
tècniques de reconstrucció, de restauració. 
En estar tant en contacte amb el romànic, i 
com a evolució professional, vaig estudiar 
pel meu compte el tema de la restauració de 
patrimoni: vaig anar a cursos, i en vaig im-
partir, i vaig donar xerrades i conferències. 
Tot això em va permetre traduir el llenguat-
ge tècnic a un llenguatge més entenedor, i 
també posar-me en un tema on encara estic, 
i on espero continuar temps, que és la di-
vulgació.

A més, d’aquests dos aspectes (la tècnica i la 
construcció ─saber com s’aguanten els edi-
ficis) n’ha sortit el tercer punt, que és el que 
ara m’interessa més: explicar l’arquitectura 
(no la construcció, sinó l’arquitectura); és a 
dir, entendre per què els edificis medievals 
són així i no d’una altra manera, per què 
feien els murs d’aquesta manera, per què els 
edificis tenien aquestes dimensions, per què 
tenen aquesta llum, per què tenen aquestes 
relacions d’espai... Jo ho resumeixo dient 
que m’interessa molt l’espai arquitectònic.

Per tant, es podria dir que el que li interessa 
és aquesta mescla entre com s’ha de fer un 
edifici amb la part més social...

Exacte. Això m’ha portat a estudiar com 
era aquella societat que volia construir 
els seus edificis, especialment els religio-
sos, d’aquella manera i no d’una altra. Per 
què tenien la llum d’aquella manera; per 
què s’entrava per una banda i es sortia per 
l’altra, i no al revés; per què tenien un absis, 
o tres, i no tenien un gran presbiteri qua-
drat... Sobretot, quin és el factor social que 

L'ENTRE
VISTA
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fa que s’ajuntin els tres estaments de la so-
cietat d’aquell moment (el poder militar, el 
poder religiós i el dels treballadors) i cons-
trueixin, per exemple, la col·legiata de Car-
dona o l’ermita de Sant Jaume d’Olzinelles. 
Això ho he pogut anar veient a la península 
ibèrica, però també a Alemanya, França, 
Itàlia...

L’època medieval compta amb l’art romà-
nic i també amb el gòtic...

M’interessen tots dos, però he aprofundit 
més en el romànic, però tenint present que 
el romànic té uns antecedents prerromànics 
(tot i que a mi no m’agrada la paraula, per-
què és un concepte erroni) i que el pas del 
romànic llombard al Cister, i del Cister a les 
catedrals gòtiques, no és un salt brusc sinó 
que és una evolució. Aquesta evolució de 
l’arquitectura és el que m’interessa. I és que 
l’arquitectura és el mateix que els canvis de 
la societat; l’arquitectura no és una cosa que 
es fa en un laboratori, sinó que es fa en un 
entorn social. La manera de viure, de treba-
llar, d’estudiar o de pregar és la idea mare 
de l’edifici que ha d’albergar la funció de 
viure, treballar, estudiar o pregar. No és per 
casualitat que el Palau de la Música moder-
nista sigui d’aquella manera, en comparació 
amb el Panteó de Roma: la funció condicio-
na la forma; i al revés també: la forma con-
diciona la funció.

També la manera com el poder es relaciona 
amb el poble...

Justament aquest és un tema del qual tinc 
una cosa escrita, i que ampliaré, que titulo 
“Arquitectura de Déu o fortaleses divines”. 
Aquesta és una de les causes importants de 
l’arquitectura medieval. El feudalisme no 
pot subsistir si no té un suport de l’Església; 
si el poder civil feudal no està del bracet 

amb el poder religiós, aquella societat no 
funcionaria, no podrien dominar el tercer 
estament, que són els treballadors. Però, a 
la vegada, hi ha una competència entre els 
dos poders, i això ho veiem en molts po-
bles de Navarra, o de Castella, on el primer 
que veus és el nucli del poble i dues torres: 
una feta construir al castell o la fortalesa pel 
senyor feudal i una altra a l’església feta 
construir pel rector.

Com va evolucionar, la seva relació amb el 
món romànic, per arribar a col·laborar amb 
publicacions?

Tots aquests anys de dedicació prèvia, 
i d’estar a l’entitat, hi van tenir alguna 
cosa a veure. Però la meva intervenció en 
l’Enciclopèdia de Romànic [editada per la 
Fundación Santa María La Real, Centro de 
Estudios del Románico] va ser una mica 
conseqüència d’un d’aquests viatges que 
fèiem amb l’entitat, que va ser al nord de 
Palència i Cantàbria. Vam anar a la Funda-
ción Santa María la Real, que la Mercè i jo 
ja coneixíem, i ja teníem el contacte amb el 
Jaime Nuño, que segueix essent el director 
de la publicació. En aquell viatge el Jaime 
Nuño em va proposar si li podia coordinar 
les planimetries dels edificis. Jo ja ho estava 
fent per pura afició, gratis et amore. M’ho 
vaig pensar, vam fer unes reunions prèvies, 
i vam veure que sí que ho podia fer, i aquí 
tenim el resultat. Al 2010 vam començar a 
fer el romànic de la província de Barcelo-
na; la meva feina va ser detallar els llistats 
dels edificis on actuar, fent una selecció (per 
exemple, només al Bages hi ha 125 edificis 
romànics, i no es pot arribar a fer el total 
dels edificis romànics que hi ha a Catalun-
ya). Així, de tot el llistat (per exemple, dels 
125 edificis del Bages) vaig fer una selecció 
i una classificació valorada.
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La meva part era l’arquitectònica; després 
hi havia la part històrica i la part editorial. 
I a més hi havia uns coordinadors generals. 
A Catalunya, els coordinadors històrics eren 
els directors de les col·leccions d’art me-
dieval del MNAC. Amb ells vam tenir re-
unions per coordinar criteris, i un cop vam 
tenir les llistes, la selecció i la valoració, ells 
van contractar equips d’arquitectes (jo vaig 
intervenir en la selecció) i a partir d’aquí 
la meva feina va ser coordinar els equips 
i controlar l’execució. Jo anava a veure 
com els equips feien el mesurament i des-
prés rebia el treball que anaven fent aquests 
equips i el repassava. Per a cada campanya 
d’execució, jo agafava tota la documentació 
de cada equip (plànols i material en suport 
informàtic) i anava a Aguilar de Campoo 
a lliurar-lo. I així van ser quatre anys. Per 
mi va ser una feina tan bona i m’ho vaig 
passar tan bé que l’hagués fet sense cobrar. 
Després de l’últim lliurament, a l’última 
campanya, en què tenia 78 equips treballant 
perquè treballava en les quatre províncies a 
la vegada, vaig tenir molt clar que m’havia 
de jubilar, que ja no podia treballar més 
d’arquitecte perquè no faria cap més feina 
que m’omplís tant com aquesta.

En aquesta feina, segur que va aprendre co-
ses noves... 

És clar que sí. A Catalunya en aquest mo-
ment hi ha uns 4.200 edificis romànics en 
diferents estats. Jo no diré que he vist els 
4.200 edificis, perquè no és veritat, però en 
quatre anys hem fet 1.300 aixecaments de 
plànols, i això vol dir que aquests els he vist 
tots, i uns quants més dels quals no hem fet 
plànols. I la visita directa de tot això dóna 
un bagatge de coneixements.

A banda d’això, vostè també té publicats lli-
bres de divulgació del romànic...

Sí. Farell Editors, del Bages, em va pu-
blicar un llibret que neix precisament de 
l’experiència d’anar amb grups de gent 
portant-los a veure romànic, intentant, so-
bre el terreny (cosa que és fantàstica) poder 
explicar que el romànic no és allò que els 
han explicat, sinó que el romànic té moltes 
més coses. I ho explico davant de l’obra, o 
a dins de l’espai, en aquest llibret, que té 80 
pàgines i que porta per títol “Anem a veure 
romànic”. I el primer capítol es diu “Veu-
re i mirar l’arquitectura” perquè no anem a 
veure, sinó a mirar; és a dir, anem a desfer 
tòpics, anem a buscar el per què [anterior-
ment en Jaume Moya havia publicat una 
sèrie d’articles al butlletí d’AARB, titulats 
“Veure o mirar l’arquitectura?” ─ El Butlle-
tí, núm. 101, 102, 104, 105 i 106].

Amb l’experiència d’haver vist que hi ha 
un tipus de romànic per a cada comunitat, 
n’hi ha algun que li impressioni més que un 
altre (per exemple, perquè el van evolucio-
nar més, o bé perquè van incidir més en una 
funcionalitat...)?

Precisament en aquest llibret tinc un parell 
de capítols que em vaig atrevir a fer per dir 
quin és el millor romànic. És una cosa molt 
subjectiva, però jo no en tinc cap dubte: el 
millor romànic de Catalunya per mi, i per a 
molts altres, és la Col·legiata de Cardona. 
Primer, perquè és un romànic molt tècnic, 
molt elaborat, fet amb plànols: primer es 
van fer plànols, i després es va construir. En 
aquelles èpoques normalment no era així, a 
no ser que fossin edificis fets per uns comi-
tents cultes: monestir, catedral, col·legiata, 
castell, o fortalesa, que tenen uns comitents 
amb un nivell cultural alt per l’època i que 
fan un romànic culte (que no vol dir ni millor 
ni pitjor). I Cardona és un romànic culte, i fet 
per gent amb molt de talent arquitectònic: 
constructiu, espacial, de qualitat de material.

L'ENTRE
VISTA
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Però no només m’agrada Cardona. A Ca-
talunya tenim un romànic, dels diferents 
segles i períodes, extraordinari. I no cal 
anar gaire lluny: al Bages tenim també Sant 
Cugat del Racó (o Sant Cugat Salou); allà 
podem veure un romànic de qualitat, com 
també a l’església de Sant Andreu de Caste-
llnou, o a Coaner.

I vas a França, on també hi veus romànic de 
moltes categories, i jo diria que potser el seu 
millor romànic és el de la Borgonya, però 
el Poitou té un romànic extraordinari encara 
que té menys prestigi i fama.

I a Alemanya hi ha molt romànic i molt in-
teressant; i a Itàlia...

Una de les tasques de recuperació de patri-
moni que va portar a terme dins de l’entitat 
va ser salvar l’església del Marquet, al Pont 
de Vilomara. Com va succeir?

En aquest tema hi vam intervenir la meva 
dona i jo. Un dia vam anar a veure l’església, 
i hi havia els propietaris. L’església esta-
va apuntalada, la façana de migdia es des-
plomava... I els vam demanar com podien 

tenir-la en aquell estat. Ells no hi entenien, i 
no havien contactat amb l’ajuntament, tot i 
que estaven disposats a cedir-los-la. Primer 
vam fer una reunió nosaltres amb l’alcalde, 
que no va fructificar, i després hi va anar 
el Francesc Villegas, que feia de relacions 
públiques de l’entitat, i amb ell tampoc va 
anar millor la cosa. Així, la següent fase va 
ser portar els socis de l’entitat allà i por-
tar-hi periodistes, i llavors sí que va venir 
l’alcalde. Tot seguit la Diputació de Bar-
celona i el seu departament de Patrimoni, 
l’SPAL (Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local), va intervenir, potser en part perquè a 
nivell professional jo hi havia tingut relació.

El tema de la recuperació de patrimoni és 
molt important, tot i que en aquest país nos-
tre encara el tenim molt abandonat.

I ha intervingut en alguna altra actuació de 
recuperació de patrimoni?

Sí, Castellnou de Bages. Allà hi ha la meva 
signatura, perquè l’SPAL em va encarregar 
el Pla Director de restauració de l’església, 
però encara no està restaurada.
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I a banda, col·laboracions com a assessor o 
opinador n’he fet moltes.

En els darrers mesos ha estat notícia l’hostal 
de Sant Jaume de Vallhonesta (al costat del 
mas i de l’església del mateix nom), al terme 
de Sant Vicenç de Castellet, i l’enfrontament 
que hi ha sobre la manera de restaurar-lo. 
Com ho veu?

L’important és que hi ha d’haver algú que 
ho enfronti a nivell documental. No es pot 
restaurar un edifici sense saber quina evolu-
ció ha fet: si no saps com era aquest edifici 
en el seu moment, malament rai, perquè co-
mençaràs a inventar. I si no s’ha fet un es-
tudi arqueològic, i si no tens una documen-
tació històrica, tampoc et posis a restaurar 
perquè inventaràs coses.

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

Jo he treballat molt per l’entitat, m’hi he de-
dicat molt, i he polemitzat molt. Em sembla 
que l’entitat ha de fer un tomb. Ja fa uns 
anys vaig fer unes propostes escrites que es 
van rebutjar. Jo vaig dir que l’entitat havia 
de tractar el romànic d’una manera més se-
riosa, aprofundint; que hi hagués una secció 
amb un grup de persones que fos capaç de 
divulgar, traduint el romànic a un llenguat-
ge entenedor. Aquest era un camí perquè 
l’entitat tingués un departament amb gent 
que treballés per l’entitat i, a la vegada, per-
què la gent de la comarca tingués un conei-
xement més seriós del patrimoni romànic 
que tenim al Bages. Perquè tenim un pa-
trimoni molt important, un patrimoni molt 
valuós, un patrimoni molt singular.

Això no exclou que es facin altres tasques. 
Trobo molt interessant el cicle Música i 
Romànic, els cursos de Cultura Medieval 
que es fan cada any... però si els Amics de 
l’Art Romànic del Bages no sabem ben bé 
què tenim entre mans quan parlem de romà-
nic del Bages... Parlo amb un cert coneixe-
ment i amb una experiència directa. No ens 
ho creiem prou, i tenim un concepte molt 
quadriculat de què és el romànic, que quan 
ens treuen de l’arc de mig punt i l’esglesieta 
amb un absis ja no veiem més romànic. No-
més en desfer tòpics i explicar que el romà-
nic no és una arquitectura fosca, petita, de 
parets gruixudes, amb una teuladeta i un 
absis, sinó que el romànic té moltes més co-
ses, aconseguiríem augmentar l’interès de 
la gent de la comarca.

L'ENTRE
VISTA
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Fotos d’activitats

16.12.17 
Matinal a Manresa 
i esmorzar del soci
Fotografies de Francesc Gasol i Sussi Garcia
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Fotos d’activitats

26.01.18
Conferència de 
Miquel Pahissa
Fotografies de Josep Llobet
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Fotos d’activitats

14.04.18
Trobada d'entitats 
romànic a Manresa
Fotografies de Sussi Garcia i Jordi Maymó
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Fotos d’activitats
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ACTIVITATS

Audiovisual/
conferència

Divendres, 26 de Gener 
de 2018 a les 19 h

“ L’Art Romànic vist 
per Miquel Pahissa”

A càrrec del 
Sr. Miquel Pahissa

Lloc: Sala d’Actes del 
Centre Cultural del 
Casino de Manresa

Podeu consultar 
tots els butlletins 

a la nostra 
pàgina web

www.aarb.cat

Trobada d’entitats de 
romànic a Manresa

Dissabte 14 d’Abril 
de 2018

Organitza: Amics de l’Art 
Romànic del Bages.

Programa de la Trobada
9.30 h. Ens reunirem 
els assistents de totes 
les entitats al Convent 

de Santa Clara de 
Manresa C/ Nou de 

Santa Clara núm. 62.
10.30 h. Visita guiada 

al Pont Nou. 
11.15 h. Visita guiada 

al  Pont Vell.
12.00 h. Visita guiada al 

Santuari de la Cova.
13,30 h. Finalització 
visita de la Cova i 

anar al lloc de dinar.
14.00 h. Dinar al 

Restaurant Hostal del 
Camp (Mas la Sala).

16.30 h. Sortir del dinar i 
anar al Pont de Vilomara.

17.00 h. Visita guiada 
al Pont Medieval del 

Pont de Vilomara.
17.30 h. Visita Guiada a 
l’església de Santa Maria 
de Matadars (el Marquet).

18.00 h. Parlaments 
i comiat.

18.15 h. Hora prevista 
de finalització Trobada

Assemblea general 
ordinaria de 
socis 2018

Divendres dia 16 de Febrer 
de 2018, a les 19 h

Ordre del dia:
Lectura i aprovació si 
s’escau de l’Acta de 
l’Assemblea anterior.

Presentació de la Memòria 
d’activitats de l’any 2017.

Informe de l’Estat de 
comptes de l’any 2017.

Presentació del Pressupost 
per a l’any 2018.

Renovació i/o reelecció 
de càrrecs per a la Junta 

Directiva 2018.
Presentació del 

Programa d’activitats 
per a l’any 2018.

Torn obert de paraules.

Lloc: Sala d’Actes del 
Centre Cultural del 
Casino de Manresa.
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Ens ha 
deixat en 
Pere Turull 
i Estany

El passat 23 de març vam 
rebre la trista notícia de 
la mort sobtada del nos-
tre soci Pere Turull, bon 
amic i col·laborador, 
sempre disposat a aju-
dar-nos en tot moment 
en la realització de les 
nostres activitats.

Trobem a faltar la teva 
companyia. Una forta i 
sincera abraçada per a 
tota la teva família.

La Junta dels AARB

Viatge d'estiu dels AARB 
a la Llombardia

Del 2 al 8 de j uliol

Per a més informació:
Born, 6 - MANRESA - Tel. 938724888
manresa@viatgesmasanes.com
www.viatgesmasanes.com

Viatge obert a tothom


