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cipal paper democràtic, que és 
la seva contemplació pública 
per part de tots els ciutadans 
que així ho desitgin.

Dit això, intentaré complir 
amb l’encàrrec de l’actual 
president de l’entitat, Josep 
Llobet, per explicar com va 
anar la visita que una trentena 
de socis de l’AARB vam fer a 
l’actual Fundació. Guiats per 
les explicacions del director 
del Museu Comarcal de Man-
resa, Francesc Vilà, que va fer 
una completa biografia del 
personatge, vam passar a la vi-
sita pròpiament dita. La Fun-
dació Josep Mestres Cabanes 
està situada al carrer Sobre-
rroca de Manresa, on ocupa 
les quatre plantes del número 
17. L’edifici comprat per la 
Fundació està organitzat bà-
sicament en tres seccions per-
fectament delimitades: l’obra 
plàstica en primer lloc, tant 
pel que fa a la pintura en cava-
llet, els diversos elements de 
l’escenografia, amb dissenys 
gràfics i diversos esbossos; 
així com la biblioteca i l’arxiu 

Visita a l’obra de 
Josep Mestres 
Cabanes
Jordi Sardans

A iniciativa del fins ara da-
rrer president de l’entitat dels 
Amics de l’Art Romànic del 
Bages (AARB), ara vocal de 
la junta directiva, Francesc 
Gasol, socis de l’Associació 
vam visitar la Fundació Josep 
Mestres Cabanes, situada al 
número 17 del carrer Sobre-
rroca de Manresa, el dissa-
bte 9 de març. No és un lloc 
de fàcil accés, més aviat al 
contrari, ja que els discapa-
citats físics tenen dificultats 
per accedir-hi, però tot i així, 
és un lloc que hauria d’estar 
obert un o alguns dies de la 
setmana al conjunt dels ciuta-
dans. És un altre exemple de 
manca de sensibilitat artísti-
ca  municipal, encara que es 
tracti d’una fundació privada, 
ja que incomprensiblement ni 

Estem començant una nova etapa de la nostra entitat. Això, 
ha de ser sempre positiu, i ho serà. La bona predisposició de 
tots plegats hi ajuda molt.

A la darrera assemblea, feta a principis de febrer d’enguany, 
vam tancar una etapa per iniciar-ne una altra. Això, de tant 
en tant, és necessari; l’acumulació d’un cert cansament 
combinat amb la situació personal de cadascú, fa que con-
vingui renovar la junta. Els nostres companys i amics, Gene 
Costa, Margaret Coll i Toni Figuera, han deixat pas a noves 
incorporacions que es diuen Jordi Maymó, Mireia Barbé i 
Albert Galbany; tots tres força coneguts perquè han estat 
presents en les nostres activitats, i en alguns casos, fent-nos 
conferències o articles. A part d’aquests moviments, també 
hi ha hagut un canvi en la presidència: Francesc Gasol deixa 
pas a Josep Llobet. Tothom, - tant els que entren com els que 
surten, o els que canvien de càrrec -, mereixen un reconei-
xement per les llargues estones de disponibilitat dedicades a 
procurar que l’entitat no s’aturi.

Les sortides de tot un dia i les matinals, no faltaran. Tampoc 
les conferències. I per damunt de tot, mantindrem els pilars 
que prestigien la nostra entitat, tals com el Curs de Cultura 
Medieval, Música i Romànic i el butlletí. Pel que fa al pri-
mer pilar, hi portem temps treballant; el segon, la música, us 
recordem que el cicle d’aquest any serà el que fa deu; i en 
relació al butlletí continuarà sent el reflex de la nostra vida 
associativa i, al mateix temps, un recull de bons escrits.

Des dels darrers mesos de l’anterior mandat, la junta dis-
posa del recolzament directe d’un equip de col·laboradors. 
Gairebé sembla que siguin de junta gràcies al seu esperit 
de treball i predisposició per ajudar en el que convingui. 
És com si la nostra junta, en lloc de ser de sis persones, hi 
fossim el doble. Els col·laboradors d’aquest esmentat equip 
saben que tenen les portes obertes de la junta, de la mateixa 
manera que tots els socis i sòcies tenen la porta oberta a col-
laborar estretament amb l’entitat.

Entre tots ho farem tot.

polítics ni tècnics no sembla 
que s’esforcen el necessari per 
tal de facilitar les visites ciu-
tadanes (només per la Festa 
Major) per tal que la població 
pugui conèixer el seu patrimo-
ni. Caldria que l’espai s’obrís 
al públic per tal que la ciu-
tat pugui gaudir d’un centre 
d’exposicions d’un dels seus 
artistes més coneguts del segle 
XX. Possiblement, estaria bé 
ubicar-lo definitivament, quan 
els polítics tinguin a bé acabar 
les obres, al Museu Comarcal 
de Manresa, en les seves de-
pendències i instal·lar-hi defi-
nitivament tota l’obra per evi-
tar els problemes que planteja 
per alguns col·lectius l’actual 
emplaçament del número 17 
del carrer Sobrerroca. El més 
important de qualsevol obra 
artística és que sigui conegu-
da pel gran públic i no ama-
gada, com es fa habitualment i 
malauradament en tants casos 
a Manresa, on resta oblidada 
en magatzems, locals o pisos 
tancats. Ja està bé que es con-
servin, però és necessari que 
compleixen amb el seu prin-
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nir fins al final, malgrat les in-
fluències surrealistes, moder-
nistes i noucentistes que res-
sonaven per Barcelona, fins i 
tot quan arriben algunes nove-
tats expressionistes europees. 
Ell tria la posició de l’obra 
amb criteris realistes, amb la 
voluntat il·lusionista de l’obra 
acabada, d’un classicisme que 
vol destacar l’obra pictòrica 
com a resultat d’un treball ar-
tesanal, gairebé d’ofici, en què 
l’obra final ha de definir uns 
criteris de treball ben acabats, 
que ell valora com donar una 
interpretació il·lusionista de 
la realitat, de tal manera que 
el que es veu sembli o doni 
la sensació de realitat, tant 
en la forma de dibuix o de la 
construcció, sense entrar en 
deformacions expressionistes 
ni eliminar les perspectives. 
El seu treball busca el reco-
neixement per la seva capaci-
tat tècnica, amb la construcció 
de les perspectives tant aèries 
com en les línies de fuga per 
provocar la sensació d’alçada. 

documental.

A la secció de pintura, cal re-
marcar els seus treballs com a 
pintor de cavallet, que prac-
tica des dels anys 30, en què 
ja participa en exposicions 
col·lectives. La primera ex-
posició individual la fa l’any 
1934 a Gombrèn al Ripollès, 
on acaba trobant els paisatges 
de muntanya, amb espais on hi 
ha força vegetació, amb om-
bres espesses on amb prou fei-
nes hi entra el sol, que després 
li funcionaran tan bé amb les 
escenografies wagnerianes. 
Moltes d’aquestes situacions 
fan referència a espais arqui-
tectònics que construeix a par-
tir dels seus especials conei-
xements de la perspectiva en 
la que és un dels més impor-
tants innovadors en l’àmbit 
mundial. En aquest sentit, 
s’ha de remarcar també que 
des del punt de vista de l’en-
senyament va destacar com a 
professor de perspectiva du-
rant dècades de l’Institut del 
Teatre, així també com a cate-
dràtic de l’Escola Superior de 
Belles Arts de Sant Jordi.

A part d’aquest aspecte, també 
es va dedicar especialment a 
les pintures murals d’enormes 
dimensions per espais públics, 
particulars i també religiosos. 
Un altre dels seus aspectes 
preferits va ser el paisatge. 
Com activitat professional, 
entre les seves tècniques va 
fer servir totes les que tenia a 

l’abast com ara les aquarel·les, 
olis, dibuixos al carbó, la san-
guina, és a dir, una varietat 
d’òxid de ferro anomenada 
hematites, que es presenta en 
forma de pols, barra o placa. 
També utilitzava el llapis, la 
tinta, per fer esbossos i com-
pletar apunts de les seves 
obres. Va tenir molt èxit amb 
la sèrie de pintures de la cate-
dral de Burgos que va pintar 
amb un mètode natural, que li 
va donar molta feina. El criteri 
era pintar directament plan-
tant quatre cavallets als llocs 
on volia fer les pintures, de 
manera que solia treballar més 
d’una peça alhora per poder 
controlar l’impacte de la llum, 
de tal manera que controlava 
el marge de temps perquè no 
se li mogués massa de lloc. 
Després anava a fer un altre 
indret on sabia que hi entrava 
llum de mitja tarda, i així ana-
va circulant i treballant.

Treballador d’ofici, sempre va 
tenir clar el seu criteri artístic, 
que era volgut i el va mante-

Un criteri que mantindrà fins 
la seva mort.

Una de les seves activitats 
menys coneguda i valorada 
és la de dissenyador gràfic de 
caràcter comercial durant uns 
anys de la dècada dels anys 30 
del segle XX, fonamentalment 
per a la impremta Fantasio, 
però també per a programes i 
invitacions del Liceu. De 1934 
a 1936 va dibuixar a la moda, 
mitjançant uns encàrrecs per 
fer uns dissenys gràfics per 
una empresa que es dedicava 
a fer capses per diversos pro-
ductes, amb una tipografia lli-
gada a l’Art Decó, com és per 
exemple la façana de Can Jor-
ba, que també va tenir com un 
dels seus exponents Francesc 
Cuixart, malgrat ser essencial-
ment un pintor realista, però 
que també s’havia avingut a 
provar aquest estil de moda a 
l’època per fer cartells o logos 
d’entitats amb un estil més 
propi del modernisme, mal-
grat que venia millor els seus 
quadres quan utilitzava els 

seus motlles més classicistes. 
Els anys 30 són els de treball 
i consolidació com artista. 
Mentre treballava amb Sal-
vador Alarma la seva relació 
era gremial d’amo-aprenent, 
encara que ja tingués 35 anys, 
de manera que les obres ana-
ven signades pel propietari de 
l’empresa, tot i que algunes 
d’elles ja eren seves. És evi-
dent que hi consolida l’ofici i 
la seva capacitat tècnica.

A finals d’aquesta dècada fa 
alguns treballs, que es conser-
ven a l’Institut del Teatre, per 
encàrrec del Centre Dramàtic 
de la Generalitat que dirigia 
Joan Alavedra, concretament 
els esbossos per les escenogra-
fies de dues òperes que no es 
van arribar a representar, l’any 
1936: Guillem Tell de Schiller 
i Egmont de Goethe. També 
en aquest moment, el 1937, 
projecta els dibuixos a llapis 
per a l’escenografia d’Aïda de 
Verdi. Descobreix el que ell 
anomena l’angle mestre de la 
perspectiva escenogràfica i es 

converteix en qui millor domi-
na aquesta tècnica de l’escena 
a Barcelona. Per la seva forma 
de treballar assoleix la pleni-
tud artística en una edat que es 
pot considerar avançada, però 
cal tenir en compte que ell tre-
ballava en un ambient, on el 
més important era l’obra que 
s’havia de fer i el treball gre-
mial. Quan va decidir que és el 
que volia fer va deixar de mi-
rar l’entorn i va centrar el seu 
objectiu en l’escenografia dins 
del classicisme realista, tot se-
guint una línia catalana que al-
guns historiadors remunten al 
temps de la Guerra de Succes-
sió del 1714, quan amb la Cort 
de l’Arxiduc Carles d’Àustria 
arriben escenògrafs italians a 
fer òperes a Barcelona, on es 
poden observar els primers 
dibuixos d’escenografies que 
amb dibuixants catalans tra-
cen una línia d’escenografia 
realista que arribaria fins a 
Mestres Cabanes, amb qui 
sens dubte acabaria morint.

Pel que fa a l’escenografia, on 
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va destacar mundialment, la 
seva etapa creativa professio-
nal més important la va dur a 
terme com a cap de taller del 
Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona (1941-1956). Aquests 
anys treballa molt i a la Fun-
dació es poden veure diverses 
comèdies musicals i sarsueles 
que es feien en diferents tea-
tres de Barcelona. A més dels 
seus immensos decorats per a 
òperes al Liceu (fa set repre-
sentacions escenogràfiques de 
Wagner) també van ser molt 
remarcables entre d’altres els 
seus teatrins i diorames. Al 
taller, fan de tot, des de deco-
racions per cases, obres tea-
trals, decorats dels pastorets a 
diversos pobles o agrupacions 
de barri i fins i tot, carrosses, 
que es considera arquitectura 
efímera, per a cercaviles. En 
l’exposició, n’hi ha un parell 
de molt representatives, com 
a projectes d’espais firals, 
durant les festes de la Mercè 
a Barcelona, de l’any 1960. 
Aleshores, els temes més tò-

pics eren l’arc triomfal amb 
l’auge de la industrialització i 
els grans edificis de Barcelona 
envoltats amb lemes com Don 
Pelayo, on remarcava molt 
l’escut de la ciutat de Barce-
lona que fa lluir pel fet de ser 
un encàrrec de l’Ajuntament, 
que volia remarcar la propa-
ganda institucional d’acord 
amb la ideologia de l’època. 
També va fer quatre diorames 
pel Museu de Ripoll sobre els 
pastors de la muntanya, o la 
farga catalana de format gran, 
o un altre pel Museu Etnolò-
gic de Barcelona, també so-
bre els pastors de muntanya i 
d’altres com el centenari del 
ferrocarril de Mataró. Aques-
ta traça va fer que l’any 1964 
en l’Exposició Internacional 
de Nova York li encarregues-
sin uns quinze diorames sobre 
el descobriment d’Amèrica. 
Aquest gust per la recons-
trucció d’escenaris històrics 
en la cultura anglosaxona ha-
via tingut sempre molt d’èxit. 
Sempre va donant voltes als 

mateixos criteris estètics i de 
temàtica, però es noten alguns 
canvis amb l’edat ja que els 
colors se li empastifen una 
mica, i la tècnica no és tan ní-
tida ni precisa. Tot i així, fins 
ara no es valoren prou, les dar-
reres escenografies que va fer 
pel Liceu, que estan a la Fun-
dació en forma de tres aquarel-
les, que són l’esbós del pro-
jecte escenogràfic definitiu de 
Tristán i Isolda, l’últim treball 
que hi va fer.

Una altra secció interessant i 
tancada al públic, llevat s’ha-
gi concertat cita prèvia els 
dimarts a la tarda, és la bibli-
oteca i l’arxiu documental. Es 
tracta de la biblioteca personal 
de Josep Mestres, amb una 
majoria de llibres dedicats al 
gravat. I pel que fa al seu ar-
xiu documental personal acull 
informacions diverses, com 
ara correspondència, reculls 
de premsa i fotografies. Com 
a bon col·leccionista guardava 
des de cromos, postals, cartes 
i auques a revistes i gravats di-
versos. Tot un tresor. 

Josep Mestres 
Cabanes: pintura 
i escenografia
Mireia Barbé

L’acurat estil de Josep Mestres 
Cabanes el situa en un dels ar-
tistes més importants del se-
gle XX. El treball del color, 
la perspectiva, coneixement 
d’arquitectures i paisatges per 
aconseguir el major realisme 
possible van donar lloc a una 
producció artística que va des 
d’esbossos i aquarel·les o pin-
tura de cavallet als diorames 
i grans escenografies que va 
dur a terme al Gran Teatre del 
Liceu.

Per entendre la producció ar-
tística de Josep Mestres Caba-
nes hem de conèixer els seus 
orígens.  Ja des de petit tenia 
contacte amb el món artístic. 
Doncs el seu oncle, Ignasi Ca-
banes, treballava al Gran Te-
atre del Liceu sota les ordres 
de Maurici Vilomara; i el seu 
avi, Benet Cabanes, fou pintor 
i un dels primers fotògrafs de 
Manresa.

Durant la seva primera for-
mació a l’Escola d’Arts i 

Oficis de Manresa, els seus 
professors Francesc Cuixart 
i Ignasi Oms van transmetre-
li les tècniques del dibuix, el 
treball en els detalls i del co-
lor per aconseguir el realisme 
que tan característic serà de 
les seves obres. El 1919 però, 
continuarà la seva formació 
a Barcelona, on adquirirà els 
coneixements en perspectiva 
i el treball d’estils històrics. 
Haurà de compaginar les clas-
ses amb el seu treball al taller 
d’escenografia del Liceu, sota 
les ordres de Salvador Alar-
ma, el qual esdevindrà un pi-
lar fonamental per a la seva 
formació artística.

Serà gràcies a Salvador Alar-
ma que podrà dedicar-se a 
l’escenografia, convertint-se 
en la seva mà dreta no només 
al taller del Liceu, sinó també 
cedint-li les classes de pers-
pectiva que donava als alum-
nes de l’Institut del Teatre, 
plaça que més endavant aca-
barà sent seva. A més, va dele-
gar-li alguns dels seus projec-
tes, que resoldrà demostrant la 
seva capacitat.

En la primera etapa de la seva 
producció artística, així com 
en el seu primer oli Montser-
rat des de Cal Saldes (1914), 

podem veure la seva vocació 
pictòrica i escenogràfica. Els 
paisatges i les arquitectu-
res monumentals són temes 
molt recurrents, doncs en ells 
pot desenvolupar les seves 
aptituds per transmetre a la 
tela una imatge realista del 
que hi representa.

Ja a Barcelona, la ciutat va 
esdevenir un gran escenari 
que podia transmetre a la tela. 
Aquesta voluntat de represen-
tar la realitat és molt caracte-
rística dels realisme del segle 
XIX. Treballa els carrers, edi-
ficis, els patis o façanes d’una 
manera estructurada i buscant 
l’equilibri de les composici-
ons.
Per entendre el paper de Josep 
Mestres Cabanes com a pin-
tor, no podem passar per alt 
les nombroses representacions 
d’arquitectures monumentals, 
com la Catedral de León o 
Santiago de Compostela. Eren 
escenaris perfectes per treba-
llar la perspectiva, l’arquitec-
tura i la llum que travessava 
els vitralls per aconseguir el 
realisme que tant el caracterit-
zava. Sens dubte, les nombro-
ses representacions de la Ca-
tedral de Burgos és el que més 
en destaquem. En elles, va tre-

  
Montjuïc des del 
terrat del Teatre 
Circ Barcelonès 

(1930). 
Aquarel·la.
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ballar des de diferents angles 
l’arquitectura, fent un treball 
de perspectiva que s’acostava 
a una visió fotogràfica, esde-
venint un exercici imprescin-
dible per als seus estudis.  
Respecte a la pintura d’ex-
terior, entre els anys 1956 i 
1958 va representar en apunts, 
dibuixos i pintura els canals, 
carrers i vianants de Venècia. 
La ciutat  esdevenia de nou un 
decorat teatral, treballant tan 
els interiors de les arquitectu-
res com els exteriors amb gran 
naturalisme, gràcies de nou a 
la perspectiva, al tractament 
de la llum i a la immensa gam-
ma de colors i matisos.
L’escenografia és sens dub-
te l’eix del treball artístic de 
Josep Mestres Cabanes. Com 
hem vist fins al moment, no 
podríem entendre les seves 
representacions pictòriques si 
no fos per aquesta. Doncs no 
són més que el trasllat a dues 

dimensions d’un escenari.
En les seves escenografies ve-
iem un treball completament 
realista del que vol represen-
tar. Demostra un gran conei-
xement de les arquitectures i 
dels estils històrics, així com 
del paisatge vegetal i de tots 
els detalls que ho componen. 
Gràcies als seus estudis, tre-
balla la perspectiva aèria, li-
neal i atmosfèrica a tots els 
telons, jugant amb la juxta-
posició d’elements grans i 
petits i les seves dimensions. 
Alhora, crea composicions 
complexes treballant la llum, 
els colors amb molts matisos 
i el clarobscur. Gràcies a tot 
això, aconsegueix transportar 
als espectadors dins l’escenari 
tan real com el paisatge que hi 
representa.
Com hem dit anteriorment, 
durant els seus estudis a Bar-
celona va treballar sota les 
ordres de Salvador Alarma al 
taller d’escenografia del Gran 
Teatre del Liceu. Ja al 1926, 
veient el gran potencial que 
tenia, va nomenar-lo encar-
regat màxim del taller. Ob-
servant els 23 esbossos que 

va realitzar pels escenaris de 
Guillem Tell i Egmont, podem 
apreciar el seu  gran sentit per 
la composició escenogràfica i 
el trasllat dels seus coneixe-
ments en l’arquitectura i els 
seus detalls.
Podem dividir la seva pro-
ducció escenogràfica en els 
gèneres que va treballar. Co-
mençant pel teatre de prosa, 
ja veiem al decorat de Así son 
las madres (1940), una comè-
dia que succeeix en una arqui-
tectura àrab, la contundència 
dels grans salons, potenciant 
la grandesa de l’espai i de nou 
el coneixement i el detallisme 
de l’estil àrab d’aquesta repre-
sentació.  
Un altre fou la revista musical. 
Podríem dir que la preferència 
pel món fred, lúdic i d’evasió 
d’aquest gènere no encaixa 
molt amb l’estil més dramàtic, 
de composicions denses i pro-
fundes del nostre artista. Tot i 
això, en destaquem les esceno-
grafies de Bodas a la america-
na (1940) o Chirivari (1942), 
on d’una manera acurada, pre-
senta uns espais d’estil decó 
decorats amb daurats i blancs.  

Alhora, articula línies corbes 
i rectes aconseguint un resul-
tat de perspectiva sorprenent.
En sarsuela, a La Venta de los 
Gatos (1942) mostra el pas 
del temps en un mateix espai, 
podent veure’l des d’un matí 
lluminós a la fosca nit. A la 
Ilustre Moza (1943), en can-
vi, desenvolupa espais urbans, 
jardins i patis interiors de fin-
ques nobles amb una compo-
sició espacial i un equilibri 
dels elements que hi confor-
men perfectes, treballant amb 
fluïdesa i lleugeresa tots els 
seus elements.
Si hem de destacar però, un 
gènere que caracteritzés a 
Josep Mestres Cabanes, se-
ria sense dubte l’òpera. Va 
plasmar paisatges vegetals i 
arquitectures històriques amb 
un treball molt acurat, so-
bretot per tots els detalls que 
el conformaven. Els boscos 
frondosos i vius de Parsifal 
(1942) o els d’estil més wag-
nerià com Lohengrin (1942) 
o Sigfrid (1952) en són molt 
característics. Ara bé, és amb 
Aïda (1945) on els set espais 

arquitectònics esdevenen el 
súmmum del seu treball. Els 
estudis arqueològics i histò-
rics van donar lloc a transme-
tre sobre l’escenari diverses 
arquitectures egípcies amb 
grans detalls. A més, és en 
una d’aquestes escenografi-
es on va descobrir el que ell 
anomenaria l’angle mestre: 
un conjunt de línies traçades 
de tal manera que aconseguia 
transmetre amb el major rea-
lisme la realitat perspectivista. 
El dinamisme tan frontal com 
oblic d’aquesta representació 
ho demostra.

El seu llegat és molt present 
gràcies a les classes de pers-
pectiva que va realitzar a 
l’Institut del Teatre. No només 
com a professor, sinó que tam-
bé va publicar alguns textos 
on transmetia els seus conei-
xements i estudis de perspec-
tiva. El més important sens 
dubte fou El Tractat de Pers-
pectiva, on uneix els coneixe-
ments històrics d’aquesta ci-
ència amb la seva investigació 
personal, donant lloc al desco-
briment de l’angle mestre.

Podem dir que Josep Mestres 
Cabanes no va deixar mai de 
dedicar-se a l’art. Després del 
seu treball com a escenògraf 
va continuar pintant. En les 
seves últimes obres ja veiem 
un estil més impressionista 
de la llum. El paisatge i les 
arquitectures com a un esce-
nari, van quedar enrere per 
transmetre el paisatge com a 
model, més desenfadat.

Malgrat això, mai va abando-
nar l’objectivitat, la solució 
compositiva ni la perspectiva. 
Tota la seva obra ha esdevin-
gut el llegat d’un dels artistes 
que podem considerar més 
importants del segle XX. Els 
innumerables apunts sobre 
paper, dibuixos, aquarel·les, 
diorames, escenografies, pin-
tures a l’oli de carrers, grans 
arquitectures o paisatges que 
són un testimoni de la seva 
contemporaneïtat, o bé pintu-
res murals o dissenys gràfics, 
són petits i grans tresors que 
avui ens han arribat i que ens 
transmeten la seva aportació 
creativa i artística, testimoni 
del seu temps.  

  
Catedral de 
Burgos (1950), 
oli sobre tela. 
Col·lecció 
particular, 
Barcelona

  
Carnaval (1958), 

oli sobre tela. 
Col·lecció 
particular, 
El Masnou

  Teatrí de Bodas a la americana, acte I, quadre I: 
Coberta d’un gran transatlàntic, primera classe.

  Teatrí d’Aïda, Acte II, quadre I: 
Sala a les estances d’Amneris
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són d’una gran qualitat, fet 
atribuïble a la perícia i domi-
ni de la tècnica fotogràfica de 
l’autor.

La major part de les fotogra-
fies corresponen a edificis, o 
detalls d’edifici –portalades, 
arcs, campanars, claustres, 
etc.- d’estil romànic. Això no 
treu, però, que, tot i que mi-
noritària, també hi hagi una 
bona representació d’edificis 
d’època gòtica i d’algun ja re-
naixentista. Pel que fa a la ti-
pologia dels elements fotogra-
fiats, la majoria són esglésies 
i capelles, però també mones-
tirs, castells, fortaleses i altres 
edificis de caràcter civil.

Una mica més de la meitat de 
les imatges (53 àlbums), co-
rresponen a edificis de les di-
verses comarques de Catalun-
ya. Hi ha 4 àlbums més amb 
fotografies de les comarques 
de la Catalunya Nord i de mu-
nicipis de la Franja de Ponent 
i del Maestrat, mentre que a 
45 dels 47 àlbums restants hi 
trobem fotografies d’esglésies 
i altres edificis d’Aragó, As-
túries, Cantàbria, Castella, 
Galícia, Lleó, Navarra, el 
País Basc i la Rioja, tots ells 
llocs amb importants edificis 
d’estils romànic i gòtic. Per 
últim, cal indicar la presència 
de dos àlbums, un d’Andalusia 
i un altre d’Extremadura, amb 
fotografies majoritàriament 
d’edificis gòtics i del primer 
renaixement.

La col·lecció de 
fotografies del 
romànic de Martí 
Iglésias
Marc Torras i Serra, Director 
de l’Arxiu Comarcal del Bages

L’any 1995, el senyor Martí 
Iglésias Aloy, soci dels Amics 
de l’Art Romànic del Bages 
des de la seva fundació, va 
donar a l’entitat la col·lecció 
de les fotografies d’edificis 
medievals d’arreu de Cata-
lunya i de l’estat espanyol 
que ell mateix havia anat 
fent al llarg dels anys. Poste-
riorment, arran del canvi de 
seu social de l’entitat, el dia 
27 de març de 2009, Amics 
de l’Art Romànic del Bages, 
amb el vist-i-plau amb la fa-
mília de Martí Iglésias, va fer 
lliurament d’aquests àlbums a 
l’Arxiu Comarcal del Bages, 
on es conserven formant el 
fons Col·lecció de fotografies 
del romànic de Martí Iglésies.

En conjunt, es tracta de 104 
àlbums de format apaïsat que 
contenen un total de 3.137 fo-
tografies en paper, la majoria 
de les quals són en blanc i ne-
gre. Les imatges no estan da-
tades, però podem suposar que 
van ser fetes entre les dècades 
de 1950 i 1980, les darreres ja 
en color. Totes les fotografies 

  Interior de 
Santa Maria 
de Matadars, 
al terme 
del Pont de 
Vilomara 
i Rocafort 
(uc. 95)

  Sant Pere de 
Madrona, del 
terme de Pinell 
del Solsonès 
(uc. 224)

 Santa Maria 
de Claret, 
del terme de 
Sant Fruitós 
de Bages 
(uc. 108)

 Sant Vicenç 
del castell de 
Castellbell, 
al terme de 
Castellbell i el 
Vilar (uc. 89)

  Sant 
Andreu de 
Castellnou 
(uc. 110)

  Sant Miquel 
de les 
Planes, del 
terme de 
Sant Mateu 
de Bages 
(uc. 120)

  Sant Ramon 
de Sobirana 
de Ferrans, 
del terme de 
Balsareny 
(u. 150)

 Santa Maria 
de Balsareny 
(uc. 146)
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Resum Acta 
Assemblea 
Ordinària i 
Extraordinària de 
Socis AARB 2019

Amb data 9 de febrer de 2019 
(dissabte) a les 19.00 h, amb 
l´assistència de 30 socis i dels 
4 membres de la junta va te-
nir lloc l´Assemblea General 
Ordinària a la sala d’actes del 
Centre Cultural del Casino de 
Manresa.

El president, Francesc Gasol, 
va obrir l´acta donant la ben-
vinguda a tots els assistents 
i a continuació fa esment de 
l’agraïment en nom de la jun-

ta a totes les persones que al 
llarg de l’any han col·laborat 
d’alguna manera en benefici 
de la bona marxa de l’entitat. 
Un cop dit això passa a la pre-
sentació de l’ordre del dia

En el primer punt de l´odre 
del dia la Margaret Coll va 
procedir a la lectura de l´Acta 
de l´Assemblea de l´any ante-
rior que fou aprovada per una-
nimitat.

A continuació, en el segon 
punt de l´ordre del dia, en 
Francesc Gasol va fer la lectu-
ra de la Memòria de les Acti-
vitats realitzades durant l´any 
2018 i que en forma d’annex 
consten al final de l’Acta, fa 
esment també que degut a la 
manca de gent, la junta s’ha 
vist en la necessitat de centra-
litzar els esforços amb Curs 
Cultura Medieval i Música 
i Romànic en detriment de 
les sortides que d’altra ban-
da també s’ha hagut de fer 
alguna anul·lació per falta 
de “quòrum”. I per últim fa 
esment de donacions de ma-
terial per part de la família de 
Francesc Junyent i d’un matri-
moni de Barcelona Sr. Nèstor 
Fullà i Anna Maria Bohigas.

Tot seguit, arribat el ter-
cer punt de l´ordre del dia, 
en Joan Badia ens fa un re-
sum de l´estat de comptes de 
l´exercici 2018 i que es com 
segueix:

Saldo a final d’any 2018: 
7.668,14€  dels  que 
+3.391,72€ corresponen al 
saldo de l’exercici 2017.  
+14.548,50€, ingressos de 
l’exercici (Quotes socis, M i 
R, Sortides...) i -10.272,08€ 
despeses de l’exercici (Butlle-
tins, conferenciants, lloguers, 
despeses administració....)

Un cop dit això posa a dispo-
sició dels assistents tots els 
comprovants.

En aquest punt agafa la parau-
la el president Francesc Gasol 
que ens informa de la baixa 
de dos membres de la junta 
(Toni Figuera i Gene Costa) 
i la no renovació de Margaret 
Coll així com la no renovació 
d’ell mateix com a president 
tot i que està obert a formar 
part de la junta proposant com 
a nou president a Josep Llo-
bet, cosa que es aprovada per 
l’assemblea. Fet això pren la 
paraula en Josep Llobet com 
a nou president i es passa a la 
convocatòria de:

l’Assemblea General Ex-
traordinària de Socis.

En el quart punt. En Josep 
Llobet ens proposa la nova 
junta :
PRESIDENT: 
Josep Llobet
VICEPRESIDENT: 
Joan Badia
SECRETÀRIA: 
Mireia Barbé

A través de les fotografies 
de Martí Iglésias –algunes 
d’elles de més de 60 anys- po-
dem veure com ha afectat el 
pas del temps a aquests edi-
ficis. En alguns casos la inci-
dència ha estat mínima, però 
en d’altres l’afectació és prou 
clara, ja sigui per bé –l’edifici 
ha estat restaurat, se n’ha mi-
llorat l’entorn o els accessos, 
etc.-, ja sigui per malament –
ha sofert enderrocs parcials o 
n’han desaparegut elements. 
Aquest és un dels motius que 
donen valor a aquesta impor-
tant col·lecció de fotografies, 
valor documental i interès his-
tòric que, amb els anys, anirà 
augmentant. Aquestes con-
sideracions, i la importància 
del fons en si, és el què ha fet 
que considerem que cal donar 
a aquestes imatges la difusió 
que es mereixen. Per això, en 
una primera actuació, l’any 
2016 l’Arxiu Comarcal del 
Bages va dur a terme la tasca 
de la digitalització de totes les 
imatges i en aquests moments 
s’està treballant en la seva 
descripció en base de dades. 
L’objectiu que es pretén és 
que a finals d’any totes les fo-
tografies d’aquesta important 
col·lecció d’imatges puguin 
consultables a Internet a través 
del portal Arxius en Línia, de 
la Xarxa d’Arxius Comarcals 
i l’Arxiu Nacional de Catalun-
ya, i així, posar-les a l’abast 
de tots els interessats en l’art 
medieval i en la fotografia.

 

  Sant Jordi 
de Cercs 
(uc. 162)

  Santuari 
de Pinós 
(uc. 236)

  Sant Martí 
de Puig-reig 
(uc. 174)

  Santa Maria 
d’Avià 
(uc. 164
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TRESORER: 
Jordi Maymó
VOCALS: 
Francesc Gasol i Albert Gal-
bany

També ens comenta d’un nou 
grup de col·laboradors de 
l’entitat que són els següents:
LOGISTICA:
Margaret Coll, Imma Ribas, 
Maria Bueno, Imma Correro

BUTLLETÍ :
Joan Badia, Anna 
Martí, Jesús Sagués
PAGINA WEB:
Eduard Llobet
FOTOGRAFIES:
Sussi Garcia
REPORTATGES: 
Jordi Sardans
AUCA: 
Joan Vilamala, Glòria Casas

En el cinquè punt de l´ordre 
del dia
Presentació del Pressupost de 
l’exercici 2019 per part de 
Joan Badia que preveu tant 
per ingressos com per despe-
ses un import de 15.200,00€ 
Posa a disposició dels assis-
tents el desglòs.

En el sisè punt de l´ordre del 
dia
En Josep Llobet passa a pre-
sentar les activitats previstes 
pel 2019 informant però que 
moltes d’elles són encara pro-
jecte i que per tant, poden ser 
substituïdes o anul·lades, i que 

ho fa de la següent manera:

Presentació programa 
d’activitats properes: 
Exposició de l’Auca: a Sant-
pedor, Navàs, Artés, Pont de 
Vilomara, St. Vicenç de Cas-
tellet St. Fruitós i cloenda a 
l’Ateneu de Manresa.
Música i Romànic: 
S’esmenta que aquest cicle 
serà ja el desè. Com sempre 
es portarà a terme durant els 
mesos d’abril, maig i juny. 
Tot i que pot haver-hi canvis, 
hi ha les propostes de llocs 
següents: Castell de Sallent, 
Horta d’Avinyó, Castell de 
Balsareny, Castellgalí i Cas-
telltallat, de les quals se’n es-
colliran quatre, no s’informa 
encara de cap grup, tot i que 
sí que es diu que ja que serà 
un any de “celebració” dels 
deu anys pot haver-hi alguna 
sorpresa.
Curs de Cultura Medieval es 
farà a l’Octubre i serà una ter-
cera part de avenços i tecno-
logies de l’Edat Mitjana, o bé 
podria buscar-se un altre títol.
La sòcia assistent Sussi Gar-
cia planteja la possibilitat de 
fer xerrades a instituts per fer 
conèixer el romànic als joves 
per intentar recuperar una 
tasca que s’havia fet anterior-
ment i que ara ha quedat una 
miqueta aparcada.

Matinals, d’un dia de mo-
ment es presenten possi-

bles sortides a St. Miquel 
d’Olèrdola i Vilanova, visita 
al Museu del Ferrocarril de 
Victor Balaguer, un altre a La 
Tossa de Montbui, i també al-
tres a Granera, Rocafort, i St. 
Pere d’Abrera .

Grans viatges es parla de 
possibilitats futures de: Por-
tugal, Roma, Armènia, Israel, 
Carcassona, Etiòpia, Bulgària, 
Hongria, Sicília.

Precs i preguntes: 
El mateix Josep ens parla del 
desconeixement del romànic 
més proper a nosaltres fent 
esment del que va parlar amb 
els “Amics de la Seu” sobre 
la possibilitat d’il·luminar el 
Timpà romànic... En Jordi 
Maymó ens presenta en un 
Power Point, el viatge d’estiu 
a Roma d’una durada de 6 dies 
amb visites entre altres Colis-
seu, Museus Capitolins ,Villa 
Farmesina, Galeria Borghese, 
Museu Vaticà, Basílica de St. 
Pere, esglésies mes represen-
tatives de Roma, etc... amb 
un preu al voltant de 1.250€ 
pensió completa, depenent 
també de les dates escollides, 
proposa fer la sortida al juny o 
al setembre.

A les 20h. es do na per aca-
bada l’Assemblea General 
Ordinària i Extraordinària 
aprovant-se tots els punts de 
l’Assemblea Ordinària i Ex-
traordinària.

09.01.19 
Inauguració de l'exposició 
de l'Auca dels AARB 
a la Biblioteca del 
Casino de Manresa
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19.02.19 
Conferència de 
Rosa Mª Martín
Fotografies de Jordi Maymó

09.03.19 
Visita a la Fundació 
Mestres Cabanes
Fotografies de Joan Badia i Jordi Maymó
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Fotos d’activitats

06.04.19 
X Trobada d'entitats 
de Romànic a Cervera
Fotografies de Jordi Maymó
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ACTIVITATS

Exposició “Auca 
dels Amics de 
l’Art Romànic”

Dimecres 9 de Gener 
de 2019 a les 19.30 h

L'exposició romandrà 
oberta del 9 al 31 
de gener de 2019

Inauguració d’originals 
amb aquarel·les sobre 
les vinyetes de l’auca 
dels Amics de l’Art 
Romànic del Bages

Lloc: Vestíbul de 
la Biblioteca del 

Casino de Manresa

Il·lustracions de 
Glòria Casas i text 
de Joan Vilamala 

Assemblea 
general ordinària i 
extraordinària de 
socis dels Amics 
de l’Art Romànic 
del Bages 2019

Dissabte 9 de febrer 
a les19.00 h

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

Un cop acabada 
l’Assemblea oferirem un 
petit refrigeri per a tots 

els Socis assistents.

Conferència: 
El Teixit i la seva 

tecnologia medieval

Dimarts, 19 de febrer 
de 2019 a les 20.00 h.

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

Ponent: Rosa M. Martin 
i Ros, Historiadora de 
l’Art, especialista en 

Tèxtils i Indumentària.

Organitza:  Amics de 
l’Art Romànic del Bages

Col·labora: Turisme 
Manresa.

Visita guiada a la 
Fundació Mestres-

Cabanes de Manresa

Dissabte dia 9 de març de 
2019,  d'11.00 h a 13.00 h

Visita matinal a la 
Fundació de l’artista 
i escenògraf Josep 
Mestres Cabanes.

El Pont de Vilomara. 
Inauguració i visita

Dilluns dia 8 d’abril 
a les 15 h

 Inauguració de 
l’Exposició dels 

originals de l’auca del 
Romànic i passejada 
per visitar l’ermita 

de Santa Magdalena 
del Pla (Romànica) i 

el pont medieval.

No cal fer inscripció 
prèvia, es viatja en 
vehicles particulars 

cadascú pel seu compte. 
Inauguració de l’Exposició 
de l’auca del Romànic a la 
Biblioteca Municipal del 
Pont de Vilomara carrer 

Sant Pere Regalat, núm. 7.

Hi intervindran Glòria 
Casas i Josep Llobet.
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www.printdossier.com

Trobada d’entitats de 
romànic a Cervera

Dissabte 6 d’abril de 2019

Sortida de tot el dia en autocar

Organitza: Amics de l’Art 
Romànic de Barcelona

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

Programa de la Sortida:

Matí
10.00 h Rebuda dels membres de les 

Entitats de l’Art  Romànic de Catalunya 
a l’església de Santa Maria

10.30 h 
Parlaments de les autoritats

11.00 - 12.00 h 
Conferència a càrrec de Francesca 
Español, presidenta d’AAR/IEC
“L’església de Santa Maria de 
Cervera. Història i promotors”

12.00-13.00 h
Visita de l’església (capelles, 

vitralls i  sepulcres monumentals). 
Recorregut pels carrers de la vila

13.30-14.00 h 
Dinar al restaurant “Nobadis”

Tarda
16.00 - 18.00 h

Visita de l’església romànica de Sant Pere 
el Gros i del convent de Sant Domènec

18.00 h
Comiat dels presidents de les 

entitats participants.

Els Amics de l’Art 
Romànic del Bages,  
estem buscant socis 
que vulguin col.laborar  
amb la nostra Entitat.

Interessats, podeu 
contactar amb nosaltres 
mitjançant el correu 
de l’entitat: 

aarb@aarb.cat

Agraïts per endavant !!!

La Junta dels AARB


