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ArticleArticle Editorial

Gràcies, per 
comptar amb mi 
Joan Vilamala

Ja que em demaneu que 
escrigui quatre ratlles 
sobre les auques, al 
butlletí de l’entitat, com 
a lletrista que sóc de 
l’Auca dels Amics de 
l’Art Romànic del Bages 
que vam dur a terme amb 
la col·laboració de la 
Glòria Casas, així ho faig 
tan bé com sé. En vers i 
en prosa. 

L’Auca
No ens podíem pas imaginar que la publicació de 
l’Auca dels Amics de l’Art Romànic del Bages 
(Auca, segons GEC: Conjunt de petites estampes 
acompanyades cadascuna d’una llegenda, dis-
posades generalment en un full de paper, que es 
refereixen als diferents episodis d’una biografia, 
d’una història, etc.) tingues tan de ressò, gràcies 
a les exposicions de les aquarel·les originals, que 
s’estan exposant per les diferents biblioteques 
del Bages i que continuaran fins a la primavera 
vinent.
Això ha fet i fa que estiguem fent un agermana-
ment amb diferents entitats de les poblacions en 
les que anem presentant l’exposició.
A partir d’ara, estarem molt més a prop de les 
entitats culturals dels diferents pobles de la co-
marca i, per tant, tindrem més força dins l’àmbit 
cultural del Bages. Així, podrem realitzar molts 
més actes amb la implicació directa dels munici-
pis i no estar tan centralitzats a Manresa.
I amb aquestes, ja ens arriben les festes nadalen-
ques i entrem en un nou any, que esperem que po-
guem seguir amb força, i comptant amb la vostra 
col·laboració, així entre tots, podrem continuar 
difonent art, història, cultura i romànic.
Us desitgem unes Bones Festes Nadalenques i un 
Bon Any 2020.
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La primera auca que vaig 
tenir entre mans va ser 
una auca que em va com-
prar el meu pare: l’Auca 
de Puig-l’agulla, un san-
tuari de la Plana de Vic, 
a prop de Vilalleons, on 
a la tardor, en família i 
a peu, des de Folguero-
les on vaig néixer, ha-
víem anat a l’aplec més 
d’una vegada. Parlo dels 
anys cinquanta. Jo era 
un nen que tot just havia 
après a llegir, i llegint 
aquella auca notava que 
els versos impresos se 
m’enduien perquè eren 
en la llengua que par-
làvem a casa. 

L’AUCA DE LES AUQUES
1. «Què és un auca, senyor mestre? 
Què és una auca i com es fa?» 
«Es un joc hàbil i destre 
que amb els mots pretén jugar
2. ...col·locant-los com pertoca 
a sota d’un dibuixet. 
El nom ve del joc de l’oca, 
un joc del segle XVII.
3. On més d’un feia fortuna 
apostant el seu calé 
per l’oca, el sol o la lluna 
al damunt d’un vell tauler.
4. Amb dibuixos s’acompanya, 
amb dibuixos o gravats, 
que si són traçats amb manya 
ens deixen bocabadats.
5. Com els que feia en Junceda, 
en Pahissa i en Castanys... 
Prova-ho tu, no siguis bleda. 
Vés, anima els teus companys.
6. Has de fer quaranta-vuit 
rodolins o bé quartetes, 
que dictats sense un descuit 
s’ajustin amb les vinyetes.
7. També poden ser tercets 
o tercetes, tant se val! 
No pretenguis fer sonets, 
que hi podries prendre mal.
8. Si quaranta-vuit són massa 
fes-ne setze o fes-ne vint... 
Cal només un xic de traça, 
ja veuràs com van sortint.»

Aleshores, a l’escola o 
a costura, hi anàvem a 
aprendre de lletra com 
la Mare de Déu quan era 
xiqueta, i sobretot cas-
tellà. Hi apreníem a lle-
gir per síl·labes: «si-lla, 
me-sa... » sense saber 
que una «silla» era una 
cadira i una «mesa» era 
una taula. Si no vèiem el 
dibuix en perdíem el sig-
nificat. Apreníem les tau-
les de multiplicar: «dos 
por dos, cuatro, dos por 
tres, seis...» i més tard ja 
cantàvem el «Cara al sol 
con la camisa nueva».
Així, colonitzats cul-
turalment adoctrinats, 

fent tota l’educació en 
castellà, vam aprendre 
a escriure molt abans, i 
sense faltes, la «lengua 
del imperio» que la de 
casa, la del nostre paisat-
ge, la de la terra. La llen-
gua de Mossèn Cinto, el 
personatge de la història 
que la va dignificar i la 
va elevar a la categoria 
literària, el gran folgue-
rolenc que de petit vaig 
començar a admirar tant 
o més que Jesucrist, quan 
feia d’escolà, ja que de 
Verdaguer se’n parlava 
més a la parròquia que 
a l’escola, on era com-
pletament ignorat com a 
escriptor.
¿Com no m’havia d’a-
treure aquella Auca de 
Puiglagulla, feta l’any 
1920, amb dibuixos de 
Josep M. Gudiol i ver-
sos d’Eduard Junyent, 
que descrivia el que jo 
vivia en la llengua en 
què pensava: «És costum 
tradicional fer l’arròs i 
dir el rosari en un dia 
tardoral en tan famós 
santuari»”? 
Deu ser per això que 
després d’haver fet al-
gunes auques esporàdi-

9.«I la llargada del versos?» 
«Heptasíl·labs, solen ser; 
n’hi ha d’altres i diversos. 
Comencem per l’abecé.
10. Amb les rimes vés alerta, 
no et confonguis amb els sons, 
i amb l’orella ben desperta 
vés triant els que són bons.
11. En les auques hom estima 
que la rima consonant 
és la més perfecta rima 
de les que es fan i es desfan.
12. Si vols fer uns versos ben gràcils 
has de ser una mica viu: 
guarda’t de les rimes fàcils 
de gerundi i infinitiu.
13. Perquè el vers tingui musica 
i camini més lleuger 
accentua’l una mica, 
fent que tingui un cert vaivé.
14. Han fet auques grans poetes 
com Carner o com Martí i Pol, 
i escriptors més tastaolletes. 
Qui no en fa és perquè no vol.
15. S’han fet auques a balquena, 
d’efemèrides d’arreu, 
de tot i de tota mena, 
i la vostra no fareu?
16. Que molt sovint en la vida
si un sap fer tots els papers
de l’auca té una sortida
que resulta d’allò més.» 

  
Auca de
Puig-l’agulla
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ques com l’Auca del Foc 
de camp (1968) i l’Auca 
del barri Mion-Puigbe-
renguer (1976), com a 
professor de català, vaig 
intuir i comprovar que 
les auques com a element 
didàctic havien de fun-
cionar, i si més no deixar 
petjada en els alumnes. 
Es tractava de fer un tre-
ball introductori, de dir 
en vers pla i amb simpatia 
les quatre coses bàsiques 
sobre un tema: un per-
sonatge, una època, una 
efemèride... i embellir el 
text amb la col·laboració 
d’un dibuixant (per mi la 
part més difícil de resol-
dre, si pretenem poder 
dir allò del “finis coronat 
opus”). 
Així va néixer l’Auca 
d’en Verdaguer (1988) 
que em va gestionar la 
Casa Museu del poeta i 
van anar seguint en pri-
mer lloc les d’escriptors 
de les lletres catalanes: 
Guimerà, Joan Oliver, 
Pompeu Fabra, Llull, 
Oller, Ruyra, Antoni M. 
Alcover... que vaig publi-
car amb la col·laboració 
de dibuixants professio-
nals, gràcies a les insti-

tucions que se les feien 
seves. 
Poc a poc em vaig atrevir 
en altres temàtiques fins 
que amb l’estímul del 
meu webmestre, en Jor-
di Fons, el març de l’any 
1996 vam crear “La pa-
ret de les auques” perquè 
pogués fer un servei al 
professorat. Vegi’s www.
auques.cat , on a mesura 
que n’escrivia de noves 
les penjàvem a la xarxa, 
amb l’ avantatge que si 
no trobàvem qui pagués 
el dibuixant i l’edició en 
paper, il·lustràvem la lle-
tra de l’auca amb imatges 
digitalitzades. Qui fa el 
que pot no està obligat a 
més. I així vam anar pu-
jant “La paret de les au-
ques”.
Ha plogut molt des de 
llavors, i més ha plo-
gut d’ençà que Apel·les 
Mestres, en una con-
ferència titulada Les au-
ques de redolins, retreia 
als seus contemporanis 
de l’Acadèmia de les 
Bones Lletres, la falta 
d’autoestima per les au-
ques com a gènere amb 
aquests termes:

“[...] Ens les donem avui 
dia de molt catalans- tal 
vegada massa en certes 
coses- i, no obstant, és 
dolorós veure com in-
sensiblement i per un 
esnobisme ridícul que 
faria riure si a voltes no 
fes plorar, afanyem a as-
similar-nos tot lo que ve 
de fora casa, bo i dolent, 
vinga o no vinga a tomb, 
axis en el vestir com en 
el parlar, en el menjar i 
el beure, en el treballar i 
en eI jugar. I crec que no 
necessito citar exemples 
perquè a tots vosaltres se 
us n’acuden a dotzenes. 
¿Per què hem deixat per-
dre la auca de redolins?, 
m’he preguntat mil vega-
des, amb dolença… I no 
trobo altra resposta sinó 
aquesta, per cert ben poc 
reconfortant: 
Senzillament, perquè 
era nostra, i sols nos-
tra». Tinc per cert i se-
gur que el dia que de 
Londres, Berlín o Xicago 
ens vinguessin auques 
de redolins calcades de 
les nostres auques tradi-
cionals, tots els editors 
de casa s’afanyarien a 
fer auques, i tothom 
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s’afanyaria a comprar-
les. Per què? Per això 
«Perquè vindrien d’allà, 
perquè allà seria moda 
fer auques de redolins.» 
Es trist confessar-ho, 
però es axis. 
I, no obstant, quant i 
quant devem a les au-
ques els, fills del segle 
dinou! En quant a mi, 
aprofito aquesta ocasió 
per a proclamar ben alt 
l’agraïment que sempre 
he professat i professo en 
mes velleses a aquelles 
fulles d’art somer, tan 
somer com vulgueu, però 
just l’art que calia per in-
teressar i fer sentir i pen-
sar a la mainada, com la 
cançó popular i la ronda-
lla són just l’art adequat 
per interessar i fer sentir i 
pensar al poble.[…]
Perdoneu-me, companys 
de l’Acadèmia, lo poc, és 
a dir, lo gens acadèmica 
que resulta aquesta xe-
rrameca, que, tal vegada, 
a força d’excessivament 
familiar i poc interessant, 
hagi acabat per semblar-
vos fins irrespectuosa. Jo 
us en demano perdó.
Però voldria que d’ella 
en nasqués alguna cosa 

profitosa. I fóra que algú, 
amb més autoritat, co-
neixements i forces que 
jo, aixequés la veu en 
defensa de la auca de re-
dolins, li cridés : «Alça’t 
Llàtzer!»; que tornés a la 
vida la bona, la sana, la 
simpàtica i amablement 
instructiva amiga de la 
meva infantesa, i que, no 
ho dubto, ho fóra també 
de l ‘actual i de la vinent 
mainada.
Seria una obra meritòria, 
tant més meritòria quant, 
de passada, donaria una 
estocada, si no mortal, 
molt greu, a tanta fulla 
insulsa, grollera i corrup-
tora com avui dia va a les 
mans dels que han de ser 
els ciutadans de demà. 
Apel·les Mestres 
4 de juny de 1923”
Sortosament, avui, a casa 
nostra, seguint les orien-
tacions del Departament 
d’Ensenyament en el cu-
rrículum escolar de Pri-
mària, a les escoles, es 
treballa l’auca i no és ex-
cepcional trobar auques 
de tota mena, a la xarxa. 
Diguem que l’auca com 
a gènere, tot i que no se 
l’han feta seva els que van 

de “progres”, probable-
ment per la mateixa raó 
que denunciava Apel·les 
Mestres, persisteix. I 
que, tot i que queda molt 
per dir i queda molt per 
fer, fa molt de goig cons-
tatar que hi ha gent com 
vosaltres que en sabeu 
valorar el valor didàctic 
i divulgatiu que tenen, 
cosa que heu demostrat 
fent arribar l’Auca dels 
Amics de l’Art Romà-
nic del Bages a bona part 
de les biblioteques de la 
comarca. 
Grans mercès!, que di-
ria Verdaguer, per ha-
ver comptat amb mi per 
col·laborar en la gran 
tasca que dueu a ter-
me d’ajudar a apreciar, 
divulgar i estimar l’art 
romànic. 
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Viatge a Roma
Jaume Serra i Carné
Fotografies de Jordi Maymó
i  Imma Correro

Com ja és tradicional els 
Amics de l’Art Romànic 
hem realitzat el viatge 
d’estiu. Enguany hem 
anat a la ciutat de Roma 
entre el dilluns 2 i el dis-
sabte 7 de setembre.
Les persones que ens hi 
hem apuntat hem sigut 
30. I d’entrada cal dir que 
ha estat un viatge magní-
fic on tot ha anat molt bé. 
No cal dir que el que s’ha 
visitat tot ha estat d’un 
gran interès i d’un valor 
patrimonial de primer 
nivell. Molts dels llocs 
visitat tenen la conside-

ració de Patrimoni Mun-
dial de la Humanitat qua-
lificat per la UNESCO. 
L’organització ha estat 
excel.lent tot ha rutllat 
molt bé. El president Jo-
sep Llobet, el Jordi Ma-
ymó de la Junta i el Pere 
Massanés de Viatges Ma-
sanés, entre tots tres han 
dissenyat el viatge i han 
tingut cura de la seva re-
alització que ha estat im-
pecable.
El transport a Roma i la 
tornada el vam fer amb 
avió de Vueling i sense 
problemes.
A Roma vam estar allo-
tjats en un hotel de 4 es-
trelles, era correcte sense 
passar-se en res cal desta-
car que l’atenció del per-
sonal va ser molt bona. 
L’hotel és a la Via Nazio-
nale que és lloc cèntric i 
des de l’hotel vam poder 
fer moltes visites tot ca-
minant.

El programa de visites 
estava molt ben estructu-
rat. Vam tenir dues guies 
molt bones, la Marita i 
la Giuliana, que ens van 
anar acompanyant en les 
visites. Gràcies a les se-
ves bones explicacions 
vam poder apreciar i gau-
dir dels monuments i de 
les obres visitades. Van 
ser molt atentes i ama-
bles amb el grup, respo-
nent a les preguntes que 
els fèiem. Unes guies que 
es van fer apreciar.
El dilluns a la tarda vam 
fer un recorregut a peu 
per visitar La Fontana de 
Trevi exemple de les fonts 
monumentals de Roma, 
la Plaça Navona situada 
en l’espai d’un circ romà 
amb la font dels quatre 
rius de Bernini al bell 
mig, el Panteó excepcio-
nal obra romana original, 
la Plaça d’Espanya lloc 
molt popular, la Plaça 

del Popolo una de les en-
trades a Roma. Tots ells 
monuments de grandís-
sim interès que ens van 
impressionar gratament. 
Vam quedar cansats però 
molt contents, va ser un 
inici magnífic de la visita 
a Roma.
El dimarts vam anar a 
peu fins al Palau Barbe-
rini, tot passant pel carrer 
de Le Quatro Fontane on 
vam veure el temple de 
San Carlo de Bernini i les 
quatre fonts famoses.
El palau Barberini, gran-
diós exemple d’art ba-
rroc fet pel papa Urbano 
VIII, conté un conjunt 
d’obres d’art extraordi-
nari. A la tarda també 
a peu vam visitar mu-
numents de l’antiguitat 
romana: el Fòrum, que 
era el centre del poder 
de l’imperi romà, amb 
el seu conjunt impres-
sionant de temples, arcs 
triomfals, calçades, basí-
liques, etc. Vam pujar al 
turó del palatí des d’on hi 
ha una vista panoràmica 
de la zona amb un mag-
nífica torre romànica da-
vant mateix. El grandiós 
Colosseu va ser el darrer 

monument visitat. Con-
junt fabulós tot i la seva 
parcial ruïna. Era lloc 
d’espectacles de cruels 
lluites de gladiadors i de 
lluites amb feres. No és 
cert que fos lloc de mar-
tiri de cristians.
El dimecres vam dedi-
car el matí a la Vil.la de 
Este que es troba a la 
localitat de Tívoli, a uns 
20 quilòmetres de Roma. 
És un palau i un conjunt 
de jardins construïts al 
segle XVI pel cardenal 
Ippolito d’Este. És tam-
bé un lloc Patrimoni de 
la Humanitat. Conjunt 
de jardins esglaonats 
amb multitud de fonts 
monumentals, glorietes, 
arbres, estanys, escalina-
tes, vegetació exuberant. 
Un lloc deliciós. A la tar-
da vam visitar la Galeria 
Borghese, feta construir 
pel cardenal Scipione 
Borghese que era un me-
cenes i gran col.leccio-
nista d’art. La vil.la con-
té una fabulosa col.lecció 
d’escultures, sobretot de 
Bernini, i valuoses pintu-
res, de Caravaggio entre 
altres. 
El dijous al matí el vam 

dedicar a visitar el Vati-
cà. De primer ja impres-
siona la quantitat de per-
sones que hi ha fent llar-
gues cues. Dels diversos 
àmbits de museus, nosal-
tres vam visitar l’espai de 
l’escultura romana, dels 
tapissos i dels mapes. Tot 
seguit vam anar al “santa 
santorum” del Vaticà que 
es la Capella Sixtina. Un 
espai corprenedor per les 
fabuloses pintures que 
decoren parets i sostres. 
El geni de Miquel Àngel 
brillarà per sempre amb 
aquestes pintures impres-
sionants com mai no se 
n’han fet. Després vam 
visitar el temple de Sant 
Pere del Vaticà primer 
les portes del vestíbul 
i a poc a poc vam anar 
observant la grandiosa 
nau, les capelles amb es-
cultures com la Pietat de 
Miquel Àngel, la cúpula, 
l’altar amb el baldaquí 
de bronze, la càtedra de 
San Pere, etc. En sortir es 
troba la grandiosa plaça 
amb l’obelisc egipci al 
bell mig, les dues fonts 
al costat, les columnates 
de travertí que tanquen la 
plaça pels costats, i la bo-
nica façana de Sant Pere 
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amb la cúpula de Miquel 
Àngel que sobresurt al 
fons. Vam anar a dinar 
en un restaurant on es 
va crear un bon ambient 
amb cants per part d’un 
cambrer i per part del 
Pere Anton Bellorbí. A la 
tarda van tenir temps lliu-
re fins a les set. Llavors 
amb l’autocar vam fent 
un volt per veure Roma 
de nit. Després vam anar 
al barri del Trastevere on 
vam fer un sopar de cai-
re popular en una terras-
sa amb músics i tot. Una 
vetllada agradable.
El divendres el vam de-
dicar a visitar cinc basí-
liques paleocristianes, 
algunes de les quals per-
tanyen al Vaticà, enca-
ra que n’estiguin lluny. 
Primer vam anar a Sant 
Climent, que és un lloc 
que reuneix una evolució 
interessant: al segle II hi 
havia una domus roma-
na, al s.III s’hi va fer un 
temple dedicat a Mitra, 
al s. IV es va construir 
la basílica cristiana, des-
prés segles d’abandó, i al 
segle XII es va edificar el 
temple actual. La basílica 
de Sant Joan de Laterà, 

va ser feta construir per 
l’emperador Constantí 
al segle IV i conserva la 
mateixa estructura però 
amb decoracions poste-
riors, així com una faça-
na barroca imponent. El 
temple de Sant Pietro in 
Vincoli és del segle V i 
conté les cadenes amb 
què fou encadenat Sant 
Pere i la famosa escultu-
ra del Moisès de Miquel 
Àngel. Després de dinar 
vam anar a la basílica 
de Santa Maria la Major 
obra paleocristiana del 
segle IV amb l’estructura 
de basílica, mosaics i co-
lumnes, nous elements 
incorporats a l’època 
medieval com el campa-
nar, i del barroc com les 
capelles, la cúpula i la 
façana. Conté reliquies 
del pessebre de Jesús. Fi-
nalment vam anar a Sant 
Pau Extramurs als afores 
de Roma, temple edificat 
on el sant va ser decapitat 
i enterrat. La basílica pa-
leocristiana és del segle 
IV però el 1823 va sofrir 
un gran incendi que la va 
destruir tota. Tot seguit 
es va fer la reconstrucció. 
Ara conserva la grandio-
sa estructura de tres naus 

separades per blanques 
columnes d’alabastre. La 
decoració és de vistosos 
mosaics. A les parets hi 
ha els retrats de tots els 
papes haguts i la tomba 
de Sant Pau. A l’exterior 
un gran pati amb colum-
nes i un gran mosaic dau-
rat. En sortir vam aco-
miadar la nostra guia, la 
Marita, tot cantant amb 
agraïment L’hora dels 
adéus.
El darrer dia, dissabte 7, 
el vam tenir lliure fins 
a les 5 de la tarda. Tot 
i així es van organitzar 
visites al matí i a la tar-
da. Al matí vam anar a 
visitar els dos temples 
dedicats a Sant Ignasi. 
Com a manresans, no 
podíem deixar d’anar-hi. 
L’església de Sant Igna-
si és un magnífic temple 
barroc dedicat a exaltar la 
glòria de Sant Ignasi. La 
decoració és exuberant, 
sobretot cal destacar les 
pintures de la volta i de 
la cúpula fetes pel jesuïta 
Andrea Pozzo. L’església 
del Gesu es considera la 
mare i el model de molts 
temples dels jesuïtes a tot 
el món. La va promoure 

el mateix Ignasi de Loyo-
la però es va construir a 
partir de 1568. Cal desta-
car la innovadora façana, 
el temple té una gran nau 
amb capelles laterals, un 
transepte i cúpula. La 
decoració és magnífica 
amb mosaics, pintures a 
la volta i la cúpula. En-
tre les magnífiques cape-
lles destaca la dedicada a 
Sant Ignasi amb la tomba 
del sant. El recorregut 
ens va portar a la plaça 
de la Minerva on hi ha 
l’obelisc sobre l’elefant 
obra de Bernini. Després 
vam tornar a visitar el 
Panteó i la Plaça Navo-
na, finalment vam anar 
al Campo de Fiori que 
és una plaça amb mercat 
popular on vam fer una 
llarga parada. El dinar el 

vam fer a l’hotel. Com 
que era el darrer dia vam 
agrair el bon tracte del 
xef i el Pere Anton li va 
cantar un bell fragment 
de l’Himne a l’Alegria. 
Va ser una bon comiat. 
A la tarda vam anar a 
visitar el temple de San-
ta Maaria de la Victòria, 
temple barroc que conté 
una gran obra de Bernini 
l’Èxtasi de Santa Teresa. 
Finalment vam visitar el 
temple de Santa Maria 
dels Àngels i del Màrtirs 
situada dins el recinte de 
les termes romanes de 
Caracal.la. Un recinte 
grandiós dissenyat per 
Miquel Àngel el 1562 i 
embellit en època poste-
rior amb obres barroques. 
Cal destacar un original 
rellotge solar de 1702.

El viatge ha Roma ha 
estat molt intens, amb 
moltes visites a lloc mag-
nífics d’art i d’història. 
L’ambient entre el grup 
ha estat de molt bona 
companyonia entre 
tothom. L’organització 
ha funcionat molt bé. 
Això sí, a Roma molta 
pasta!
http://www.italia.it/
es/ideas-de-viaje/
lugares-unesco/roma-
la-ciudad-eterna.html
Informació sobre 
els llocs Patrimo-
ni de Humanitat.
https://www.disfruta-
roma.com/iglesias
Informació sobre les 
principals basíliques.



.12. .13.

ArticleArticle

Martí Iglesias 
Aloy, retrat d’un 
col·leccionista 
dedicat al 
romànic
Martí Cors Iglesias
Fotos: Martí Iglesias Aloy

Vull dedicar unes breus 
línies a parlar del meu 
avi, d’en Martí Igle-
sias Aloy, al qual li he 
d’agrair els coneixe-
ments i l’interès que 
m’ha transmès envers el 
romànic i, en general, pel 
territori que ens envolta. 
Si hagués de definir en 
Martí en poques paraules 

diria en primer lloc que 
era una persona d’ordre, 
de rutines quotidianes, 
d’una manera de ser i de 
fer que encaixa amb una 
de les seves grans afi-
cions: el col·leccionisme. 
Efectivament, en Martí 
Iglesias era abans de tot 
un col·leccionista, que 
emprava el seu temps 
lliure en recopilar i 
col·leccionar segells i fo-
tografies. Una dedicació 
al llarg de tota la seva 
vida que va donar els seus 
fruits, com l’important 
fons fotogràfic d’art 
romànic, lliurat a la bi-
blioteca dels Amics de 
l’art Romànic del Bages 
l’any 1995 i traspassat 
a l’Arxiu Històric Co-
marcal de Manresa l’any 
2009. En segon lloc, vol-
dria destacar què hi ha 
al darrera del seu arxiu 
fotogràfic. Per començar 

moltes i moltes hores de 
dedicació, no només pel 
fet de visitar i retratar els 
esmentats monuments 
sinó també per la laborio-
sa i acurada tasca de clas-
sificar, identificar i orde-
nar en petits àlbums totes 
i cadascuna de les esglé-
sies, esglesioles, cape-
lles, basíliques i mones-
tirs presents en una vui-
tantena llarga d’àlbums. 
Quantes estones he vist 
el meu avi assegut al seu 
despatx escrivint i en-
ganxant minuciosament 
totes i cadascuna de les 
fotografies sobre una fina 
cartolina negra i amb la 
seva corresponent iden-
tificació. Es tractava de 
tot un treball de manua-
litat. Òbviament també 
cal tenir present el seu 
gran interès per la fo-
tografia, una afició que 
començà a practicar de 

ben jove amb la compra 
de la seva primera càme-
ra. Però més enllà de la 
fotografia, per què es va 
fixar amb el romànic? 
Doncs aquí hi interve-
nen varis factors. Per 
una banda, la seva afició 
primerenca als santuaris 
marians, un interès incul-
cat ja pel seu pare i que 
ell continuà mitjançant 
la col·lecció de fotogra-
fies de santuaris i mare-
dedéus. Per altra banda, 
aquest interès enllaça 
amb un altre dels seus 
hobbys: l’excursionisme. 
No hem d’oblidar que 
l’excursionisme formà 
part de la seva joventut, 
un moviment molt arrelat 
a Catalunya i que marcà 
tota una generació de po-
lítics i altres personatges 
il·lustres. En Martí fou 

un dels primers socis del 
Centre Excursionista de 
la Comarca del Bages i, 
més enllà dels santua-
ris marians, ben aviat la 
seva mirada es fixaria 
també en les esglésies i 
capelles romàniques es-
campades pel Bages i el 
Berguedà. Així doncs es 
posa fil a l’agulla a una 
de les seves grans fites: 
visitar i fotografiar el 
màxim nombre possible 
de monuments d’estil 
romànic sempre i quan 
no presentin un estat ruï-
nós. Sortides i viatges 
d’un dia, d’un cap de se-
tmana, de tres o més dies 
a la recerca del romànic 
varen formar part del seu 
bagatge cultural. Unes 
sortides que es planifi-
caven minuciosament. 
Prèviament es dissenya-

va la ruta d’esglésies a 
visitar amb l’ajut de ma-
pes, guies i altres llibres. 
En aquest punt haig de 
fer un esment especial 
a la llibreria Quera, una 
de les poques llibreries 
especialitzades de mun-
tanya al cor de Barcelo-
na i que encara roman 
oberta. La llibreria Quera 
fou un referent pel meu 
avi i molts mapes, guies 
i llibres eren comprats 
allà mateix. Alguns dels 
llibres emprats a l’hora 
de triar les esglésies van 
ser l’Àlbum Meravella, 
l’Inventari d’esglésies 
d’en Josep M. Gavín o la 
Guia d’esglésies romàni-
ques catalanes d’en Vi-
cenç Buron.
En Martí Iglesias fou 
autodidacta, no tenia 

  
Sant Miquel de les 

Planes, del terme de 
Sant Mateu de Bages

  
Sant Jordi 
de Cercs
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formació acadèmica en 
Història de l’art, no era 
un especialista en art ico-
nogràfic, però a base de 
llegir i veure centenars 
d’esglésies romàniques 
fou també un entès. A 
Catalunya i la Catalun-
ya Nord el volum de 
monuments romànics 
visitats fou molt alt. 
En aquest cas el seu in-
terès era per qualsevol 
tipus d’edificació d’estil 
romànic que fos visible 
a cop d’ull. Més enllà 
del detall o la presència 
d’una tècnica concreta, 
l’interessava el conjunt 
de l’edificació i els di-
ferents elements que en 
formaven part: absis, 

campanars, portalades, 
claustres, etc. Moltes de 
les seves fotografies eren 
de conjunts, no es tracta-
va de fotografiar capitell 
per capitell sinó de captar 
aquella visió de conjunt 
i ressaltar-ne les parts 
més rellevants. Les ex-
cursions les feia amb la 
família i sovint anàvem 
per indrets on era molt 
estrany coincidir amb 
altres persones amb els 
mateixos interessos. Re-
cordo un dels viatges a 
la Vall de Boí a princi-
pis dels anys 80 quan el 
romànic encara no era 
un reclam turístic. El seu 
interès pel romànic eng-
lobà tot l’Estat espanyol. 

En Martí Iglesias va re-
córrer totes les provín-
cies, tret de Huelva, i el 
patrimoni visitat i retratat 
no es va circumscriure 
tan sols a l’art romànic 
sinó que basíliques i ca-
tedrals de tots els estils 
varen formar també part 
dels seus àlbums. Per 
acabar voldria remarcar 
doncs que darrera del seu 
llegat fotogràfic, a més 
de la sensibilitat pel pa-
trimoni, s’hi amaga una 
persona amb un gran 
coneixement geogràfic 
del territori que ha sabut 
transmetre als seus des-
cendents.

La comunicació a 
l’època medieval
Jordi Sardans Farràs
Fotos: Josep Llobet, Sussi 
Garcia i Joan Badia
Durant els mesos d’octubre 
i novembre van tenir lloc al 
Centre Cultural el Casino, 
tres conferències dins la 35 
edició del curs de cultura 
medieval organitzat pels 
Amics de l’Art Romànic 
del Bages. Jordi Bolòs, 
catedràtic d’història medieval 
de la Universitat de Lleida 
va parlar sobre “Vies de 
comunicació: paisatge a 
l’edat mitjana a Catalunya”. 
Laura de Castellet, 
llicenciada en Belles Arts, va 
titular la seva xerrada “Avís 
d’atac! Comunicació sonora 
entre torres i castells”. I, 
Daniel Vilarrubias, director 
de l’arxiu comarcal del Pla 
d’Urgell, va explicar “Les 
campanes a l’edat mitjana: 
comunicació, organologia i 
característiques”.

A Jordi Bolòs, el paisat-
ge històric és un tema 
que l’emociona, potser 
per això, va passar un 
excés de diapositives, 
difícils de seguir per part 
d’un públic que omplia 
la sala. Especialista en 
cartografia i història me-
dieval s’ha dedicat molts 
anys a l’estudi de les vies 
i als orígens dels camins. 
S’impregna de les apor-
tacions metodològiques 
fetes a Europa per di-
versos investigadors que 
l’any 1989 van fer una 
nova passejada transfor-
madora per les vies de 
Suïssa, França, Aleman-
ya i Anglaterra, centrada 
en l’estudi de les xarxes 
i la seva evolució, en una 
perspectiva històrica. 
Quan un camí es des-
via de forma estranya és 
perquè ha passat alguna 
cosa, normalment un ele-
ment heretat del passat 
que explica l’anomalia 
en la xarxa actual, que a 
vegades permet fer una 
reconstrucció d’antics 
camins, que actualment 
han desaparegut total-
ment. Qualsevol element 
del paisatge (via, camí 

o camp) es pot aprofitar 
tenint en compte les no-
ves necessitats. Segons 
la importància al llarg de 
la història dels llocs, sur-
ten més o menys vies de 
comunicació. Moltes de 
les radials, en principi, 
haurien de ser medievals; 
les octogonals o quadri-
culades poden tenir el 
seu origen en l’època ro-
mana.
També s’han fet estudis 
notables en les guerres, 
com els recorreguts d’un 

  
Santa Maria de Claret, 

del terme de Sant 
Fruitós de Bages
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monarca anglès, que per-
meten veure per on pas-
saven els camins relacio-
nats amb els itineraris de 
les guerres medievals. El 
1991, aquesta metodolo-
gia es va aplicar a Cata-
lunya, però amb els anys, 
s’han obtingut gràcies a 
la documentació, mapes 
amb molta més infor-
mació sobre les vies de 
comunicació medievals. 
Bolòs en va fer una pin-
zellada, tot recordant que 
va començar a estudiar 
com eren les vies catala-
nes al segle X pel que fa 
a xarxes, vies i camins a 
la Catalunya Vella. Així, 
el 1989, els estudis sobre 
el poblament i els límits 
de l’època carolíngia van 
servir per traslladar la in-
formació que aportaven, 
sobre mapes de cara a la 
consulta, l’observació i la 
venda. El 1995, s’intenta 
la reconstrucció de les 
xarxes i de les vies de 
comunicació. Uns anys 
més tard, s’analitzen les 
del segle XIII en èpo-
ca de Jaume I, --que no 
parava d’anar d’un lloc 
a l’altre--, on apareixen 
d’altres realitats en rela-

ció a les fires i mercats 
de l’època, les viles no-
ves o els monestirs, com 
el camí ral de Cardona al 
monestir de Santa Maria 
de Serrateix.
Es reconstrueix la xarxa 
de camins i vies al Pa-
llars Jussà, perduts a cau-
sa de la despoblació, fet 
que vol dir que les xarxes 
que s’han conservat han 
estat utilitzades al llarg 
dels segles. A la Selva, es 
refan els itineraris princi-
pals, sobretot en relació 
a Girona, particularment 
els enclotats o enfonsats, 
(habituals a molts llocs 
de Catalunya, alguns amb 
una antiguitat de 2.000 
anys). Es tracta d’un pa-
trimoni “que s’hauria de 
conservar com un petit 
tresor, perquè els cam-
ins ajuden a explicar la 
història d’un país”. El 
2007, en relació amb la 
Catalunya Nord es publi-
ca una remodelació acu-
rada i detallada del camí 
que anava des del Rosse-
lló fins a la Cerdanya. La 
tesi doctoral de Miquel 
Vives fa una reconstruc-
ció amb mapes ben tre-

ballats, de les vies des 
de l’època romana fins a 
l’actualitat del Llobregat 
al Foix, de les comarques 
del Baix Llobregat, Alt 
Penedès i Garraf. Han 
hagut de passar 20 anys 
per acabar la col·lecció 
dels “Atles dels comtats 
de la Catalunya carolín-
gia”, obra de Jordi Bolòs 
i Víctor Hurtado, amb un 
cinquè volum dedicat al 
comtat de Manresa (798-
993), publicat el 2004. 
A més de toponímia, 
han documentat camins, 
noms de les vies, forns i 
mines. Els camins, unei-
xen pobles, comuniquen 
comarques, comtats o 
bisbats, d’altres van al 
camp, al bosc o al mas 
del costat. El 2004, Bo-
lòs publica “Els orígens 
medievals del paisatge 
català: l’arqueologia del 
paisatge com a font per 
a conèixer la història de 
Catalunya”. També és 
autor dels camins entre 
els comtats d’Empúries 
i Peralada, de l’antiga 
Via Augusta, Domitia, 
Mercadera (de Sant Boi a 
Pallarols) o Morisca, cap 
el sud. En època medie-

val, sovint s’aprofitaven 
xarxes anteriors d’època 
romana, amb camins 
empedrats, i d’altres que 
s’enfilaven per les mun-
tanyes com el Pendís, des 
del Berguedà a la Cer-
danya.
Esmenta el clàssic “La 
formació del paisatge 
anglès” de Hoskins pu-
blicat l’any 1955, que 
estudia la xarxa de cam-
ins locals, amb treballs 
de camp acompanyats 
de la documentació i aju-
dats per la toponímia, per 
entendre l’organització 
històrica. Amb aquesta 
base, Bolòs analitza el 
camí romà d’Agramunt 
que s’adapta a noves ne-
cessitats. Bolòs cita el 
treball de Josep M. Malet 
per Santpedor, i analitza 
la xarxa bàsica de cam-
ins de la Cerdanya des de 
l’Edat Mitjana; denuncia 
que de Balaguer a Cas-
telló de Farfanya, es van 
destruir dos quilòmetres 

d’un camí rectilini amb 
dos mil anys d’història 
per eixamplar uns camps. 
Ressegueix el de La Gra-
nada a Sant Martí Sa-
rroca, tot i que se n’han 
perdut uns trossets. Co-
menta els camins care-
ners, que sovint marquen 
límits de territori i alguns 
de pas del bestiar sepa-
rats amb parets a banda 
i banda, sovint amb llo-
ses posades verticalment 
als costats per tal de 
protegir-los dels prats o 
camps del voltant. S’han 
refet xarxes de camins 
que uneixen recorreguts 
entre castells i construc-
cions d’època carolíngia, 
com Clariana, l’Espelt o 
Cervera. Per acabar, va 
al·ludir a la relació dels 
camins, com organitza-
dors del territori, amb els 
nuclis de població.
Les campanes a l’Edat 
Mitjana
Daniel Vilarrubias, mem-
bre del grup de recerca 

campanològica de Barce-
lona, va començar la seva 
intervenció amb un repi-
car de campanes compa-
ratiu entre el toc diari de 
la salve de Montserrat, 
amb molta potència so-
nora fins el punt que cada 
dia el sismògraf de Sant 
Jeroni registrava vibra-
cions i el toc manual d’un 
campanar que toca a la 
manera tradicional. En el 
cas de la comunitat bene-
dictina de Montserrat la 
comunicació era claríssi-
ma: emissor, receptor, un 
canal, un context comu-
nicatiu i un missatge; en 
l’altre cas, no. Hi ha dues 
premisses en el món tra-
dicional dels campaners: 
una, és que “el soroll de 
les nostres campanes és 
el millor del món i les del 
poble del costat, el pi-
tjor”. I, l’altre “és millor 
que només les entenguem 
nosaltres”. Després va 
esmentar l’evolució que 
va patir l’instrument des 
d’un punt de vista comu-
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nicatiu des de l’època ro-
mana. Les primeres eren 
litúrgiques i molt petites. 
De ferro batut, en forma 
d’esquella, arriben a la 
Península, havent rebut 
la tècnica de foneria dels 
carolingis al segle vuitè. 
Després es construeixen 
per mitjà d’escalfar el 
coure (78%) i l’estany 
(21%). A l’època caro-
língia era normal que 
les campanes tinguessin 
unes mides petites. A les 
grans catedrals, a finals 
del segle X, les campa-
nes fan un diàmetre de 
89 i 91 centímetres, entre 
uns 250 i 300 quilos, és a 
dir, un pes controlat i són 
primes, com per exemple 
les dues d’Augsburg de 
l’any 1075. La tècnica 
evoluciona i perfecciona, 
de manera que les cam-
panes es van engruixint. 
Al segle XII, cal remar-
car L’Schedula diversa-
rum artium del monjo 
benedictí Teòfil, que està 
considerat el tractat me-
dieval millor organitzat, 
amb una consistència 
interna que el converteix 
en una referència his-
tòrica. De mica en mica 

apareixen altres formes, 
de tal manera que ja no 
són un objecte de luxe 
reservat a catedrals, sinó 
que a partir del segle XI 
ja seran pròpies de les 
parròquies. Sorgeixen 
models i varietats dife-
rents. Apareixen nanses 
secundàries per reforçar 
la principal, on encara 
rau tot el pes del sosteni-
ment. Moltes campanes 
a Europa anaven sense 
contrapès, “a diferència 
de nosaltres que en aug-
mentar el contrapès les 
hem alentit”. Es va per-
feccionant la tècnica i les 
dimensions van augmen-
tant, així com la potència 
sonora, com la de Colò-
nia al segle XIV, que era 
una carta de presentació 
de la societat.
Una de les campanes in-
teressants de Catalunya 
és la de Sant Andreu del 
Torn de la Garrotxa, amb 
electró-malls. En power-
point, entre d’altres, 
mostra l’Esquella del 
campanar de Barcelona 
del 1321, una altra de 
Girona el 1356, i dues 
de Cervera, una de 1378, 

que diu que fa 4 tones 
i mig de pes, i el Seny 
Major de 1424, de dues 
tones i mitja, de perfil 
gòtic. Va explicar diver-
sos aspectes tècnics, com 
els jous, eixos de rotació, 
alguns dels quals consi-
dera que cal re-formular. 
Esmenta que s’han des-
trossat molts jous a la 
Vall d’Aran entre el 2000 
i el 2010. Un dels trets 
més característics de les 
campanes és que fasci-
nen, ja que regulaven i 
tenien el poder de contro-
lar la vida de la població 
en funció del toc de les 
hores canòniques: mati-
nes, prima, tèrcia, sexta, 
sisena, nora, etc. Es trac-
ta d’un ritual controlat 
per l’església. Així, fins i 
tot el rei Pere el Cerimo-
niós amonesta els jurats 
de València i impugna 
que el consell municipal 
pugui envair l’espai urbà 
del so d’una campana, 
per mitjà d’un rellotge. 
Un cop apareixen els 
rellotges mecànics, les 
friccions començaran a 
ser superades, quan la 
nova burgesia defensa 
uns nous usatges i privi-

legis de Barcelona. Les 
hores tenen més senyals 
civils que religioses quan 
depenen del Consell Mu-
nicipal i no de l’església.
Com sabien l’hora? 
Mitjançant un rellotge 
d’arena, amb un bufador 
de vidre, dins del mateix 
campanar, de manera 
que no havien de pujar i 
baixar constantment. Els 
campaners cobraven 10 
lliures l’any, que no do-
nava per viure, però tam-
poc era un sou precari. A 
Igualada tenen rellotge 
mecànic a partir de 1484, 
abans, quan definitiva-
ment es va posar de moda 
controlar el temps civil 
amb unes torres amb les 
campanes, com una eina 
més de comunicació, les 
ampolletes de les hores 
anaven de meravella. El 
seny del lladre era un toc 
del vespre i una crida que 
fan els batlles que també 
administren justícia, que 
prohibia portar armes, 
sota pena de 60 sous, 
i obligava a portar una 
llum de llanterna per tal 
que tothom anés identifi-
cat, de manera que se li 

veiés la cara. Coincidia 
amb l’oració dels ves-
pres. Per acabar és molt 
interessant la història de 
la Honorata, la campa-
na horària de la Seu de 
Barcelona que durant el 
setge de la ciutat havia 
tocat a sometent alertant 
els defensors de la ciutat 
per defensar les mura-
lles, però el 16 de març 
de 1714 una bomba fili-
pista la va deixar muda. 
Va ser condemnada a ser 
trencada a cops de malls. 
El 1762 en van fer una 
altra, però el 1773 la van 
tornar a trencar, condem-
nada pel governador ci-
vil, així que no va tornar 
a funcionar fins el 1865, 
construïda per Francesc 
Calbetó.

Comunicació sonora 
entre torres i castells
Laura de Castellet, lli-
cenciada en Belles Arts, 
doctorand d’història me-
dieval, i autora de la tesi 
“Paisatge sonor a la Ca-
talunya medieval, segles 
VI al XIV, un exercici de 
restitució emocional des 
de l’arqueologia del so”. 
Havia d’impartir la con-
ferència el 18 d’octubre, 
però es va ajornar a causa 
de la vaga general, arran 
de la sentència vergon-
yant del procés judicial 
espanyol contra els líders 
independentistes cata-
lans. Un dels capítols de 
la tesi està dedicat a co-
municació sonora, però 
també tracta d’altres ele-
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ments, des d’esquelles, 
campanes i música prò-
pia o relacionada amb 
l’àmbit medieval. A més 
d’historiadora medieva-
lista és músic, intèrpret 
i il·lustradora professio-
nal, especialitzada en 
temes de patrimoni his-
tòric. Ha col·laborat en-
tre d’altres a la revista 
Sàpiens, Svmma o Ca-
vall fort. Canta el cant 
de la Sibil·la a la catedral 
de la Seu d’Urgell la nit 
de Nadal. Fa divulgació, 
interpretació i estudi del 
repertori medieval so-
bretot anterior al segle 
XIII. Recorda Joan Ba-
dia, vicepresident dels 
Amics de l’Art Romà-
nic del Bages, que el seu 
primer article acadèmic 
sobre “Iconografia mu-
sical i medieval” va ser 
al Butlletí dels Amics de 
l’Art Romànic del Bages, 
l’any 2006.
Laura de Castellet, ha-
bitant de Sant Just 
d’Ardèvol, on gairebé 
sempre hi ha boira, fins 
i tot a l’estiu, va esmen-
tar que “quan no hi ha 
boira hi ha vent: a la 

xemeneia de casa meva, 
els avisos de fum a dis-
tància serien bastant 
complicats”. Va centrar 
bona part de la seva con-
ferència en les vivències 
sobre el seu territori, on 
té clar que hi havia avi-
sos entre torres i castells 
que havien de comptar 
forçosament amb les al-
ternatives sonores. Va 
parlar de l’arquitectura, 
arqueologia de l’objecte, 
paisatge arqueològic, do-
cumentació, iconografia, 
etnologia, toponímia i 
arqueologia experimen-
tal. Els seus articles par-
len de corns, que donen 
molta informació, sobre 
materials i context, però 
sobretot com alternativa 
de comunicació. Es trac-
ta d’un element o objecte 
sonor amb una sèrie de 
codis perquè diferents 
grups es puguin enten-
dre a una certa distància. 
Apareixen en castells 
o torres. Esmenta i co-
menta fotografies data-
des, com per exemple, 
un matí del mes de juny, 
entre els segles VIII i XI, 
en què històricament, 
musulmans i cristians te-

nien butlla per atacar-se 
fàcilment, ja que s’havia 
acabat la sega.
A més dels fums i focs va 
deixar clar, que en casos 
de boira, no sempre són 
viables i per tant, calia 
una alternativa sonora. 
Posa exemples documen-
tats, com el d’un senyor 
que fa una ampliació 
d’un mas fortificat, que 
té l’obligació de cornar 
i de fer senyals de fum 
de dia i senyals de foc de 
nit. Per tant, l’avisador 
de castell ha de complir 
totes aquestes funcions, 
per contracte signat. En-
tre la diversitat de corns 
parla dels de ceràmica 
i se’n va fer construir a 
partir de trossos trobats 
en excavacions arqueo-
lògiques ja que tenen una 
potència de so notable 
com va demostrar en fer 
diverses exhibicions pú-
bliques davant dels as-
sistents. Va explicar com, 
acompanyada del seu 
equip, van experimentar 
a la zona Torà-Cardona, 
a partir de torres medie-
vals separades per uns 
quatre quilòmetres, en 

llocs enlairats des d’on es 
podien enviar sons (com 
el d’un possible atac ene-
mic), que des de l’Aguda 
de Torà podria arribar al 
Castell de Cardona en 
quatre minuts. Va expli-
car d’altres experiències 
viscudes, exposant els 
diversos itineraris sobre 
mapes i la seva fasci-
nació especialment per 
dues torres: la de Vallfe-
rosa i la d’Ardèvol.
El concepte de paisat-
ge sonor dels anys 60 
a l’entorn del World 
Soundscape Project, ca-
tàleg de sons del món, va 
ser impulsat per la Uni-
versitat Simon Fraser de 
Vancouver que encapça-
lava Murray Schaffer. En 
l’actualitat, la restitució 
d’objectes sonors té en 
compte els materials, re-
cursos, tècniques i també 
espais on es desenvolupa 
una sonoritat determina-
da per tal d’entendre el 
valor del so en un con-
text passat. En resum, 
Laura de Castellet, abor-
da els paràmetres sonors 
amb què es duia a terme 
la defensa del territori i 

la comunicació castral 
a distància quan la visi-
bilitat no era possible. 
En el torn de paraules, 
Castellet entre d’altres 
qüestions, esmenta els 
diferents codis amb corn 
d’un entorn de caça. Se li 
qüestiona el dret a cornar 
més aviat com un deure. 
Admet que l’organització 
administrativa de l’època 
de Jaume I, documental-
ment els atorga el dret 
a cornar, però d’altres 
l’hereten de castells que 
al seu torn l’adopten de 
masos que s’han perdut 
i es va passant d’un a 
d’altres. Explica també 
els perills existents, so-
bretot quan l’enemic el 
primer que feia era tallar 
el coll al cornador, però 
reconeix que l’únic avan-
tatge dels que ho feien 
era l’exempció d’anar a 
la guerra. Dels cargols 
marins va remarcar que 
s’han fet servir des de 
l’època moderna, però 
com a corn només n’ha 
trobat un a l’Avinyó 
francès, en una sala de 
cacera on s’hi reflecteix 
un fris de finals del segle 
XIII, en diferents esce-

nes de caça on cadascú 
toca un estri diferent, un 
des quals demostra que sí 
que n’hi havia. Moderna-
ment, deixa clar que tots 
els miquelets de muntan-
ya en portaven. Pel que fa 
als miralls, constata que 
els musulmans es comu-
nicaven amb metalls po-
lits procedents de l’Índia, 
però en entorns cristians 
no n’ha trobat i deixa clar 
que en bona part de la 
zona fronterera catalana 
entre musulmans i cris-
tians l’any 1.000 estava 
sovint sota la boira.
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Vies de 
comunicació 
i paisatge a 
l’edat mitjana a 
Catalunya
Jordi Bolòs, Catedràtic 
d'història medieval de la 
Universitat de Lleida

La conferència sobre 
vies de comunicació i 
paisatge a l’edat mitjana 
a Catalunya es va divi-
dir en quatre parts. En 
una primera part, es feu 
una exposició de les re-
cerques dutes a terme al 
llarg dels darrers anys 
a Europa i a Catalunya. 
En la segona part, es pre-
sentaren breument quatre 
tipus de camins, tenint 
present els llocs que co-
municaven. En la terce-

ra, s’analitzaren diversos 
estudis fets darrerament 
amb relació a alguns ca-
sos concrets. Finalment, 
en la quarta part, es feu 
una aproximació a les 
característiques morfo-
lògiques dels camins me-
dievals. 
Al llarg dels darrers de-
cennis, des dels anys 
vuitanta del segle passat, 
s’han fet grans avenços 
en l’estudi dels cam-
ins. Les aportacions del 
suís Éric Vion, publica-
des l’any 1989, han es-
tat fonamentals a l’hora 
d’enfocar el coneixement 
de la història de les vies 
de comunicació. Un dels 
aspectes més importants 
de la seva aportació fou 
assenyalar la necessitat 
d’estudiar tota la xarxa 
de camins d’una mane-
ra global, veure com es 
transformava i alhora 
relacionar aquestes vies 
amb jaciments, edificis 
o llocs centrals. Els cam-
ins són una realitat dinà-
mica. En la conferència 
també es feu esment de 
treballs innovadors fets 
a Anglaterra o al nord 
de França (Marchand i 

Leturcq). Pel que fa a 
Catalunya, així mateix, 
al llarg d’aquests darrers 
decennis han progres-
sat els nostres coneixe-
ments: s’ha estudiat la 
xarxa de comunicacions 
en època carolíngia i du-
rant el regnat de Jaume I 
(Bolòs). També, els cam-
ins del Pallars Jussà, cosa 
que ha permès de veure i 
d’analitzar els efectes del 
despoblament (Bonales 
i Bailac). S’ha fet una 
recerca sobre l’evolució 
de la xarxa de camins en 
la llarga durada, des de 
l’època romana fins ara, 
al Baix Llobregat i al Pe-
nedès (Vives). S’han res-
seguit les vies de la Sel-
va, tot valorant especial-
ment els camins enfon-
sats (Mallorquí et alii). 
S’ha reconstruït la xarxa 
de camins de la regió de 
Tortosa (Negre). S’ha es-
tudiar d’una manera de-
tallada el camí que unia 
el Rosselló i la Cerdanya 
(Comps). I, s’han publi-
cat els deu volums dels 
Atles dels comtats de 
la Catalunya carolíngia 
(Bolòs i Hurtado), en ca-
dascun dels quals hi ha 
un mapa dedicat a conèi-

xer la xarxa de vies -do-
cumentades o probables- 
que hi havia, en els setze 
comtats carolingis cata-
lans, fa més de mil anys.
A la segona part de la 
conferència es diferen-
ciaren quatre tipus de 
camins. Bàsicament se 
solen distingir els camins 
que van lluny, com per 
exemple la Via Augusta, 
anomenada a l’època ca-
rolíngia sovint calçada, 
via dels mercaders, via 
dels francs o via morisca. 
En segon lloc, els camins 
que uneixen comarques o 
comtats, que de vegades 
només eren uns camins 
de bast, empedrats (com 
veiem al del coll de Pen-
dís, entre el Berguedà i 
la Cerdanya). En tercer 
lloc, els camins que co-
muniquen poblacions 
petites; ja al segle X, els 
trobem ben documentats, 
per exemple, al Rosse-
lló. Finalment, els que, 
dins d’un terme pobletà, 
comuniquen els masos 
o bé serveixen per anar 
als camps, al molí, a les 
terres forestals o bé a les 
zones de pastura.
En tercer lloc, es presen-

taren diversos estudis 
de cas. Fer una anàlisi 
d’un cas concret potser 
és la millor manera de 
veure la problemàtica 
que es planteja a l’hora 
d’estudiar un camí o una 
xarxa de vies. En primer 
lloc es veié l’anomenat 
Camí d’Agramunt, amb 
uns orígens premedie-
vals. També fou comen-
tat el camí que es pot tro-
bar a l’oest de Santpedor, 
fet abans que es construís 
l’església de Sant Pere 
i el lloc de poblament. 
S’esmentà l’interès 
d’analitzar els camins de 
la Cerdanya o de la ro-
dalia de Balaguer, on hi 
descobrim l’evolució de 
la xarxa de vies al llarg 
dels darrers dos mil anys. 
També es feu una aproxi-
mació a uns camins con-
crets, com el que unia, 
en època carolíngia, Sant 
Martí Sarroca i la Gra-
nada o el que anava des 
del riu Gaià fins a Cabra 
del Camp, vies que tenen 
molts segles d’història. 
Per cloure aquest apar-
tat, es feu esment de 
l’interès d’estudiar els 
camins careners i també 
les vies de bestiar; molt 

sovint, com s’ha pogut 
demostrar en alguns ca-
sos, tenen un origen molt 
remot, medieval i, de ve-
gades, encara molt més 
vell. Diguem, per acabar, 
l’interès de relacionar els 
camins amb els límits, 
per exemple municipals, 
o de comprovar que algu-
nes vies de comunicació 
coincideixen amb orien-
tacions creades segura-
ment en època romana.
Fa uns anys, potser allò 
que atreia més a l’hora 
d’estudiar els camins era 
la morfologia que tenien. 
De fet, encara ara, en es-
tudiar-los i descriure’ls, 
hem de valorar el fet que 
siguin empedrats, que hi 
hagi unes roderes enfon-
sades a la roca, que siguin 
enclotats o, per exem-
ple, que tinguin murets 
a banda i banda, acabats 
amb lloses verticals. Pel 
que fa als camins enfon-
sats, s’ha assenyalat que 
és molt probable que en 
molts casos es creessin 
en època romana; és així 
al Baix Penedès i també 
a la comarca de la Selva. 
Finalment, cal assenyalar 
l’interès d’estudiar les 
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vies que passen per con-
gostos, per ponts o per 
guals (que de vegades 
ja trobem esmentats en 
documents fets abans de 
l’any 1000).
A tall de cloenda, 
hom plantejà l’interès 
d’estudiar la xarxa de 
camins amb relació a te-
rritoris amples. Al Vallès 
Oriental, per exemple, 
és evident la relació que 
hi ha entre les vies, els 
llocs habitats, les orien-
tacions dels principals 
cursos d’aigua i tam-
bé, certament, algunes 
parcel·lacions preme-
dievals. Al Segrià meri-
dional, es poden relacio-

nar les cruïlles d’alguns 
camins que segueixen 
unes orientacions crea-
des abans de l’edat mi-
tjana amb llocs habitats 
en èpoques reculades. 
A la Conca d’Òdena, és 
fàcil d’establir relacions 
entre vies -ara mig aban-
donades- que anaven del 
nord-est cap al sud-oest 
amb la ubicació de les 
principals fortificacions 
que hi hauríem trobat, 
per exemple, al segle X.
Com a conclusió, es va 
assenyalar la necessitat 
d’estudiar els camins i 
també les xarxes de vies, 
per tal de conèixer millor 
el paisatge que hi havia 

Del 2 al 7.09.19 
Viatge d'estiu a Roma
Fotografies d'Imma Correro, Josep Llobet i Jordi Maymó

DONACIONS LLIBRES A 
LA BIBLIOTECA DELS AARB

en el passat. Els camins 
vells poden esdevenir 
un dels testimonis més 
bons a l’hora d’entendre 
com ha evolucionat el 
territori. Cal relacionar-
los entre ells i també, per 
exemple, amb pobles, 
vilars, masos, castells o 
esglésies. Fer això per-
met d’adonar-nos de les 
anomalies que hi ha en 
la xarxa viària actual, les 
quals fan que sigui pos-
sible descobrir com ha 
canviat aquesta trama al 
llarg dels segles. En re-
sum, podem dir que els 
camins també són una 
part del nostre patrimoni 
col·lectiu.

La Junta dels AARB mostra 
el seu agraïment als autors i a 
les diferents persones que ens 
han fet diferents de donacions 
de llibres a la nostra entitat i 
que relacionem a continuació: 

Moltes gràcies a tothom !!!

“Navarcles a l’època feudal s. X-XII”, 
donació del seu autor: Miquel Torras 
i Cortina 
“La tècnica de la pintura medieval 
a Catalunya” donació de la seva 
autora: Rosa Maria Gasol i Fargas
“Catálogo Bartolomé Ber-
mejo”, publicat en motiu de 
l’exposició d’aquest pintor del s. 
XV, al MNAC de Barcelona.
 “Esglésies i Capelles de Caldes de 
Montbui” Autor: R. Garcia Carrera
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01.10.19 
Presentació Auca AARB 
a la Bblioteca d'Avinyó

del 5 al 14.12.19 
Curs introducció Art 
Romànic a Balsareny 

Octubre.19 
Curs Cultura Medieval 
2019 "La comunicació 
a l'època medieval"
Fotografies de Sussi Garcia i Joan Badia
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- Visita guiada pels 
carrers de Roma

- Entrada i vista al 
Coliseu, Palatinat, 
Foro Romà i Circ 

Màxim. (la visita es 
realitza amb guia 
local). Auriculars.
- Entrada i visita a 
la galeria Borghese
- Visita al museu 
Barberini/galleria 

Corsini
- Trasllat i visita als 
jardins de Tívoli i 
a la Vil·la d’Este 
(amb guia local)
- Entrada i visita 
guiada al Vaticà, 
Museus vaticans, 
Capella Sixtina, 
Basílica de Sant 

Pere i plaça de Sant 
Pere. Auriculars.

- Sopar típic al barri 
del Trastevere

El preu inclou
- Trasllat bus 

Manresa-aeroport de 
Barcelona, tan d’anada 

com de tornada.
- Trasllats entre 

l’aeroport de 
Fiumicino i l’hotel, 
tant d’anada com 

de tornada
- Vols d’anada i 
tornada amb la 

cia. Vueling, línia 
regular, reserva de 
seients i facturació 
de maleta, de fins a 
20 kg. per persona.
- Règim de pensió 
completa, (inclou 

els dinars del primer 
i darrer dia)

- Estada a l’Hotel 
Internacional 

Palace (4****)
- Guies acompanyants 

cada dia

Viatge d’estiu dels AARB

Del 2 al 7 de Setembre del 2019

- Panoràmica de 
Roma il·luminada

- Visita a les 
esglésies de Sant 
Pau Extramuros, 

Sant Joan de 
Letran, Basílica de 
Sant Clement de 
Letran, Església 

Santi Quatro Santti 
i capella de Sant 

Silvestre, Sant Pietro 
in Vincoli i Santa 
Maria Maggiore.

Aquestes visites es 
realitzaran amb guia 
i autocar. Auriculars.

- Assegurança 
bàsica de viatge.

No inclou:
Taxa turística 6 € 
per persona i nit.
Begudes als apats
Extres de caràcter 

personal.

Exposició “Auca 
dels Amics de 
l’Art Romànic”

Exposició dels 
originals de l’Auca 
del Romànic, amb 
dibuixos de Glòria 
Casas i textos d’en 
Joan Vilamala, a les 
biblioteques de les 

següents poblacions

15 a 30 de juny 2019
Biblioteca del Campus 

Universitari de les 
Bases de Manresa

16 a 28 de 
setembre 2019

Biblioteca del Sallent

1 a 15 d'octubre 2019
Biblioteca d’Avinyó

17 a 30 octubre 2019
Biblioteca de Sant 

Joan de Vilatorrada

5 a 16 de 
novembre 2019

Biblioteca de Balsareny

Curs de cultura 
medieval 2019
“La Comunica-
ció a l’època 
Medieval”

Lloc: Sala d’actes 
del Centre Cultural 
de la Biblioteca del 
Casino de Manresa

Divendres 4 d’octu-
bre de 2019 20h.

“Vies de comunicació: 
paisatge a l’edat 

mitjana de Catalunya”
Jordi Bolòs, 

Catedràtic d’història 
medieval de la 

Universitat de Lleida

Divendres 18 d’octu-
bre de 2019 20h.

“Avís d’atac! 
Comunicació sonora 

entre torres i castells”
Laura de Castellet, 

Llicenciada en Belles 
Arts i doctorand 

d’història medieval. 
Tesi sobre el 

paisatge sonor i 
l’arqueologia del so.

Divendres 25 d’octubre 
de 2019 20h.

Les campanes a l’edat 
mitjana: comunica-
ció, organologia i 
característiques.

Daniel Vilarrubias, 
Director de l’arxiu 
comarcal del Pla 
d’Urgell, membre 

del grup de recerca 
campanològica 
de Barcelona.

Dissabte 26 
d’octubre de 2019

Sortida: 9.30 h a la 
parada d’autobús de la 
rotonda de la ctra. de 
Vic de Manresa amb 
Avinguda del Dolors.

Visites guiades:
Matí: Torre de Vall-
ferosa (guia: Laura 
de Castellet), i ex-
periència de comu-
nicació entre torres
Tarda: Priorat de 

Santamaria de Caste-
llfollit de Riubregós.
Sortida en vehicles 

particulars.

Nota: la conferència del 18 d’octubre, degut a la vaga gene-
ral de país, i a la qual la nostra entitat es va adherir, va te-

nir lloc finalment, el divendres 8 de novembre de 2019.



www.printdossier.com

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

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


