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Article
Visita al
mosaic
acabat de
desenterrar.

Segurament, quan rebeu aquest butlletí en paper
o per correu electrònic, serà més tard del que habitualment el rebríeu. L’aturada i el confinament
provocat pel COVID-19 ha estat a nivell mundial
i ara mateix es fa difícil de preveure quines són i
quines seran les conseqüències en un futur proper
i en un futur llunyà.

La nostra modesta entitat, però ja amb 40 anys
d’història, vol seguir aportant el seu gra de sorra a la difusió, a l’estudi i el coneixement del
nostre patrimoni romànic i medieval, hem seguit
treballant des de casa, de cara a que quan sigui el
moment oportú puguem desenvolupar amb normalitat les nostres activitats habituals .
Per això seguim treballant, en les sortides, el
Viatge d’estiu, el cicle de Música i Romànic,
el curs de Cultura Medieval, el Butlletí, i totes
aquelles altres activitats Cursos, Conferències,
exposicions, presentacions de llibre, etc., que en
un moment donat puguem oferir als nostres associats i a totes aquelles persones que ens segueixen també a les xarxes socials.
Seguim endavant, i veurem fins on podem arribar, no sabem si ens caldrà suspendre o ajornar
alguna de les nostres activitats, però per la nostra part no quedarà, farem tot allò que calgui per
continuar endavant.

La vil·la romana
de Sant Amanç
de Viladés
Per Salvador Redó,
periodista i graduat en
Humanitats per la UOC
Fotografies Salvador Redó,
excepte foto 1 que és de
Josep Rojas/Regió7
La història moderna de
la vila de Sant Amanç
arrenca l’any 1993 quan
l’historiador i arqueòleg
manresà Jordi Piñero,
treballant per encàrrec de

l’Ajuntament de Rajadell
en un inventari del patrimoni arquitectònic, històric i paisatgístic del terme municipal, va identificar vestigis romans en
ambdues bandes de la
nova calçada de la carretera C-25 que enllaça
Manresa amb Cervera.
L’any 1996 es va excavar
el jaciment en extensió i
el 2000 es van donar per
acabades les tasques de
prospecció i de consolidació. La vil·la romana
de Sant Amanç està molt
aterrada i els seus carreus

van servir per a diferents
construccions fetes a la
zona al llarg dels segles1.
El conjunt estava dividit
en dues parts: la pars urbana, o zona reservada a
la residència dels propietaris, i la zona industrial i
de treball o pars rustica.
Tot i que ara visualment
resten separades a causa
del traçat de la carretera, les dues parts que ara
veiem de la vil·la formaven un tot constructiu separades per un espai de
circulació i de distribució de gent i d’activitats.

1. MARTÍN, Albert i ALEMANY, Jordi (2002). “La intervenció arqueològica a Sant Amanç” A La vil•la romana de Sant
Amanç de Viladés. Manresa: Associació per al Museu Comarcal de Manresa.
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Tampoc no es descarta
l’existència d’un peristil
en aquest espai2.
Sant Amanç de Viladés
(Rajadell) és format per
restes d’ocupació ibera,
per la vil·la romana i per
posteriors aprofitaments
altmedievals. La vil·la
romana va tenir vida activa entre el segle I aC i
el V dC i es desenvolupà
especialment entre els segles II i IV. L’estructura
actual es correspon a la
planta del Baix Imperi
però, segons Ramon Járrega,3 “si jutgem per les
ceràmiques recuperades,
l’època de l’Alt Imperi és
el període més important
de la vil·la”. Del jaciment
es va extreure un mosaic
del segle IV corresponent
al triclinium o menjador,
“un element molt important que ens fa pensar en
la sumptuositat del jaciment durant el període
2.
3.

Article
tardoantic”4. Aquest mosaic, de rica policromia,
es pot veure des del 20 de
juny de 2001 en la secció
dedicada a la romanitat al Museu Comarcal
de Manresa. És fet de
tessel·les tallades a quadres o de formes triangulars que dibuixen motius
geomètrics, objectes com
crateres, vegetals com
pàmpols de cep o gotims
de raïm i animals com
aus (un paó reial) i cavalls.
La romanitat de la vall de
Rajadell era un fet conegut des que, l’any 1794,
el pagès Isidre Viladés
donà notícia d’un marbre
amb epigrafia que havia
utilitzat com a carreu en
la construcció d’un molí
fariner a tocar del seu
mas i de la riera de Rajadell; aquest molí es va
aixecar amb l’espoli dels
materials de la vil·la ro-

mana, segons explica
mossèn Francesc Mirambell i Giol, rector de Sant
Martí de Sesgueioles, en
una lletra datada el 20 de
febrer de 1796 tramesa a
l’erudit vigatà Joan Francesc Masdeu5. Aquest
Mirambell és el mateix
que va donar notícia de
les làpides romanes dels
Prats de Rei. L’any 1920,
la làpida en qüestió va
ser lliurada per un altre
Isidre Viladés al museu
episcopal de Vic, on roman des d’aleshores. El
text de la làpida és el següent: D(is). M(anibus)
/HEVRESIDI/MELODIAE/LIB(ertae)
OPSEQ(uentissimae)
que, segons la interpretació i la traducció proposada per Fabre, Mayer
i Rodà,6 diu: “Als Déus
Manes, a Heuresis Melodia, lliberta molt obseqüent”.

Idem, veg. MARTÍN COLLIGA, Araceli.
JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramon (2012). “La vil•la romana de Sant Amanç (Rajadell). Els materials ceràmics”, a
Actes de les I Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central. Homenatge a Miquel Cura. Manresa 28, 29 i 30 d’octubre de 2010. Barcelona-Manresa: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Manresa,
Centre d’Estudis del Bages i Museu Comarcal de Manresa, pàg. 109-116.
4. Idem.
5. PIÑERO I SUBIRANA, Jordi. (1994). “Noves dades sobre arqueologia romana a Rajadell: la vil•la de Sant Amanç i
altres jaciments”, Dovella, n. 47, Manresa: Centre d’Estudis del Bages, pàg. 29-36.
6. Idem, FABRE, Georges, MAYER, Marc i Isabel RODÀ (1984).
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Restes de
l’hipogeu de
les reformes
baiximperials.

En direcció a Calaf la
pars urbana ocupa la
banda dreta i la rustica,
la banda esquerra. En
les estances de la pars
rustica es pot veure un
gran dipòsit o lacus rectangular envoltat d’una
canalització de desguàs i
amb dipòsits més petits.
Amb tota probabilitat,
Sant Amanç es va proveir també de l’aigua de
la riera que passa pel bell
mig del fundus. A manca
de cap estudi que expliqui com arribava l’aigua
a la vil·la, esmentem
aquest lacus situat a la
7.

pars rustica més propera al curs d’aigua i que
podria haver fet les funcions de dipòsit un cop
amortitzada la seva utilització com a lacus vinari7. La pars urbana és la
que presenta més vestigis
arqueològics, probablement perquè es va salvar
millor del traçat de la carretera.
El refinament dels estadants de Sant Amanç es fa
prou palès en l’existència
del mosaic conservat,
que probablement no devia ser pas l’únic element

decoratiu de les estances,
en el balneum altimperial i en l’hipocaust baiximperial que escalfava
les estances de l’est de
la vil·la. La pars urbana
s’estructurava al llarg
d’un corredor ampli, al
qual s’accedia des de
l’exterior per un portal
i una primera estructura porxada a un nivell
més baix que no pas les
cambres; aquest disposició arquitectònica, coneguda com a itàlica o de
corredor, perviu durant
tota la seva vida útil.
Les cambres privades

Sobre les restes arqueològiques dels diferents sistemes de premsat del raïm veg. PEÑA CERVANTES, Yolanda (20052006). “Producción de vino y aceite en los asentamientos rurales de Hispania durante la antigüedad tardía (s. IV-VII
d.C.)”, CuPAUAM, n. 31-32, pàg. 103-116.
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donaven a aquest corredor, atès que la paret
oposada topa contra el
desnivell del terreny. La
presència de les restes
d’una escala de pedra fa
suposar l’existència d’un
pis superior a causa de
l’adaptació del conjunt
a l’orografia en pendent,
ja que es va construir,
seguint els cànons del
moment, en l’inici d’un
turó que domina la vall,
en la part menys procliu
al conreu; en la zona inferior del jaciment apunten uns porxos que haurien consolidat l’obra i
l’haurien embellit. De
les cinc cambres, la tercera era el triclinium, on
es va trobar el mosaic; la
resta estava pavimentada
amb opus signinum. Cap
a l’oest, la construcció
continua amb dues cambres més que fan paret
amb el conjunt termal
altimperial, del qual po-

Article
dem distingir els espais
del frigidarium o sala
de banys d’aigua freda,
el caldarium o sala de
banys d’aigua calenta
amb un espai semicircular o exedra, i el tepidarium o espai intermedi entre l’un i l’altre.
L’escalfor provenia d’un
forn o preaefurnium i
es distribuïa a través
d’una xarxa de conductes
d’aire. Amb les reformes
baiximperials, aquesta
zona es va reconvertir
en indret vinari i/o oliari
i encara es pot veure la
base de pedra de la premsa o torculum i la canalització cap a una petita
àrea de decantament8.
L’arqueologia, i especialment l’estudi de les
restes ceràmiques9, han
posat de relleu una ocupació intensiva de l’espai
de Sant Amanç. Tot i que
en poques quantitats, en

el segle I ja hi ha registres
d’àmfores vinàries Dressel 2-4 i de Salaor 7-11 i
abundant representació
de ceràmiques hispàniques. Però el que han posat de manifest els estudis ceràmics és l’activitat
importadora de ceràmiques africanes de cuina
des d’aquest assentament
agrari i d’interior, fet que
confirmaria l’existència
d’una etapa d’esplendor
econòmica que permetia
als seus propietaris disposar d’atuells de preu.
Entre aquests atuells
d’importació, destaquen
les restes de sigil·lada
coríntia10, un element
semi exòtic que es troba
en comptades ocasions
a la Tarraconense, essent el de Sant Amanç el
que s’ha localitzat més a
l’interior. Fins a la descoberta de Sant Amanç,
les restes de sigil·lada
coríntia a Catalunya eren

8. Idem.
9. Per aprofundir en les ceràmiques de Sant Amanç de Viladés, veg. JÁRREGA (2012), pàg. 109-116.
10. MASSÓ, Jaume – RAMÓN, Ester i JÁRREGA, Ramon (2013). “Les ceràmiques romanes corínties”. A Ager Tarraconensis, Volum 4, pàg. 195-202: “Es tracta d’una producció datada entre mitjan segle II i i la segona meitat del III, la fi
de la qual ha estat associada amb la destrucció de Corint per part dels hèruls l’any 267. La producció consisteix en uns
bols cilíndrics decorats amb diferents escenes —sovint de batalles— inspirades en la vaixella metàl•lica; té una pasta
i una engalba groguenques que pel seu aspecte la fan força similar a les llànties, la qual cosa pot provocar confusions
quan es tracta de fragments informes o poc definits. Formalment, n’hi ha un sol tipus, conegut tipològicament com a
Spitzer 1942”.
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Esglaons d’accés
a les estances
nobles.

els de Torre Llauder i de
Tàrraco.
El triclinium de Sant
Amanç de Viladés
Per la disposició en el
model de vil·la de corredor de Sant Amanç, podem suposar que les funcions de vestíbul (l’espai
intermedi consagrat a
Vesta) corresponien a una
primera estructura porxada situada en una cota
més baixa, on s’obrien
les dues portes d’entrada
des de l’exterior. L’accés
al corredor de les cambres nobles es feia per
unes escales de les quals
encara es conserven alguns esglaons de pedra
treballada. L’arqueologia
ens ha mostrat unes cam-

bres amb les parets pintades amb tons clars,
potser per amortir una
probable minva de llum
natural. No en sabem res,
de les funcions de quatre
de les cinc habitacions
del conjunt; el seu sòl
presenta restes de paviment en opus signinum,
llevat de la tercera que
estava pavimentada amb
el mosaic de tessel·les i
a la qual els arqueòlegs
adjudiquen el paper de
triclinium o cambra dels
àpats de representació.
Aquesta sala mesura
4,5 m de llarg per 4,3
d’ample, de manera que
és una mica més gran que
la resta, que amiden 3,8
m d’amplada. D’aquesta
cambra tampoc no hi ha
restes de triclinia d’obra,

sobre els quals es posaven els coixins que
havien d’acomodar els
comensals; per tant, podem concloure que devia
disposar de mobles que
es podien moure i adaptar segons el nombre de
participants en l’àpat.
Del
triclinium,
només n’ha pervingut in
situ el mosaic de 4,5 m
d’amplada per 2,13 m
de fondària, elaborat
amb tessel·les quadrades i triangulars d’uns 8
mm de cantó. Els colors
emprats11 són el blanc, el
negre, el vermell fosc, el
granat, el blau, el marró
verdós i el verd groc, i
els materials són marbre i
pedres calcàries. Segons
el restaurador Agustín

11. GAMARA, Agustín – GARCÍA, Maria José. “El procés de restauració del mosaic romà de la vil•la de Sant Amanç”. A
PIÑERO I SUBIRANA, Jordi, et alii (2002). La vil•la romana de Sant Amanç de Viladés. Rajadell (Bages). Manresa:
Associació per al Museu Comarcal de Manresa, pàg. 36-44.
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Gamarra, que va intervenir en la recuperació i
posterior neteja i muntatge del mosaic, “l’acurada
elaboració de les figures
de Sant Amanç demostra que és una obra d’un
mestre mosaïcista. La
policromia de la peça revela, a més, el potencial
econòmic dels propietaris de la vil·la”. 12
Aquesta cambra es pot
considerar com una habitació d’hivern, atesa la
seva situació d’interior.
Per a aquesta mena
d’espais Vitruvi13 aconsellava poques ornamentacions, paviments foscos
—perquè no s’hi veiessin
les taques— i sòcols senzills que combinessin els
colors negres, ocre i vermell, ja que els fums dels
brasers que les escalfaven i les sutges de làmpades i llums d’oli les embrutaven i les malmetien.
Tot i els consells de Vitruvi, pel que fa al nostre
triclinium, l’existència
mateixa del mosaic ens

Article
fa suposar que el propietari no volia renunciar a
la seva quota de benestar
visual malgrat tractar-se
d’un espai poc dimensionat i d’una casa de camp.
El mosaic de Sant Amanç
no té emblema central, o
més ben dit, té uns multiemblemes en les dues
línies d’hexàgons, en els
quadrats centrals i en els
rombohexagonals,
tot
plegat producte “de les
interseccions de les bandes decoratives de llaçades amb una composició
de trena de tres caps i de
la banda vermella amb
un estès de fulles blanques”.14 El perímetre és
format per una banda
exterior de fulles fusiformes enganxades les unes
a les altres pel fus i una
segona interior feta de
peltes també enganxades
i alternativament invertides. Aquesta figura té el
seu origen en l’escut usat
pels soldats d’infanteria
tracis; llegendàriament
aquest escut és atribuït a

les guerreres amazones.
Del mot grec πέλτη (péltê), el llatí en fa pelta, -ae.
Els romans van trobar en
la seva forma de mitja
lluna una semblança a la
fulla de l’heura i en van
fer un signe bàquic més.
També es va identificar
amb la virtus romana
en la seva accepció més
usual, és a dir, la que expressa valentia, coratge,
valor.
Llegint el mosaic, segons s’entra a la cambra
des del corredor, veiem
que la primera bateria de
cinc hexàgons, dels quals
només tres conserven les
figures, està decorada
amb dos paons incomplets amb el plomatge
desplegat i un cavall en
posició de començar el
moviment endavant o
de picar a terra, com indica la pota davantera
esquerra arronsada. Observant la seqüència amb
què es reprodueixen els
motius, podem entendre
que el resultat final és

12. BLAYA, Carles. “Manresa rep el llegat romà de Rajadell”, a Regió7, 21/06/2001, pàg. 43.
13 Veg. Vitruvi VII, 4. Veg. Domus romana. A http://domus-romana.blogspot.com.es/search/label/casa. Última consulta
7/12/2015.
14. Op. cit. GAMARRA-GARCÍA.
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Vistes
generals
de la pars
urbana del
jaciment.

de tres paons i dos cavalls. De la bateria central d’espais quadrats i
hexagonals allargassats
es conserva sencera una
creu grega amb pètals,
una figura semblant a un
llangardaix de finestra de
ferro forjat, un ocellet i
un estri semblant a una
llançadora de teler. Ateses les restes d’una segona creu grega, podem
suposar que aquests motius es tornaven a repetir
en la següent seqüència:
creu, llangardaix, ocellet,
llançadora, creu i llangardaix. I, finalment, la
bateria superior, que és
la que estava adossada al
mur cec de la cambra, és
la reservada per a la representació vinícola de la
gerra amb el cep, que es
repeteix cinc vegades.
Sembla que la vinya i el
vi estaven instal·lats en
l’imaginari dels propietaris rurals de la vil·la de
Sant Amanç i probablement per això van voler

que en quedés memòria
en el mosaic de la sala
del triclinium, una de les
habitacions nobles nascudes de les reformes de
finals del segle III o principis del IV dC. La vinya
hi és present en les fulles
de parra de la segona sanefa que envolta el mosaic i en el motiu repetit
fins a cinc vegades de
la florera d’on surten set
sarments, dos dels quals
sense res, tres rematats
per una fulla cada un i
dos acabats en sengles
gotims de raïm de vuit
grans. Representen alguna varietat concreta de
vinya conreada a la vall
de Rajadell? L’existència
d’aquest mosaic deixa
fora de tot dubte la importància que els propietaris atorgaven a aquest
conreu.
A banda de la iconografia
dedicada a la vinya, també hi ha representacions
de paons reials i de cavalls. El paó reial és sím-

bol d’eternitat i de bellesa. El fet que el mascle
perdés el ric plomatge
durant l’hivern i el recuperés a la primavera era
vist com un fenomen explicatiu de la mort i de la
resurrecció. En la Grècia
clàssica era l’atribut que
acompanyava la deessa Hera. Per adaptació o
assimilació, en el panteó
romà esdevingué l’au de
Juno, la deessa de la tríada divina romana conjuntament amb Júpiter i Minerva honorada primer
en el Quirinal i després
en el Capitoli. Juno era
la divinitat de les dones
en general i s’invocava
com a protectora de la
maternitat; sota l’epítet
de Lucina presidia els
naixements. El cristianisme adaptà la interpretació del paó però amb
les ales plegades, perquè
considerà que mostrarles ufanoses i obertes era
símbol de vanitat; tot i
així se’n mantingué la
.9.
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Caldarium
altimperial.

representació per a la immortalitat de l’ànima.15
Pel que fa al cavall i a la
seva postura amb la pota
davantera esquerra en
disposició de colpejar el
terra, podria fer referència al mite de Pegasus i
la font Hipocrene, que el
mític èquid va fer brollar
del sòl amb un cop de
pota quan Zeus li ordenà
abaixar els fums a Helicó, envanit pel concurs
de cant que va enfrontar
les Pièrides amb les Muses16. Fem notar, sense
cap ànim d’interpretació
d’allò que no hi ha, que
en la meitat del lateral
del torç del cavall hi ha
un fragment d’un conjunt de tessel·les de color blanc i marró, mentre

que la resta de tessel·les
de la figura són grises o
negres. Podríem inferir
que aquest canvi en els
colors era per dibuixar
algun element important
de la figura: i si fossin
unes ales? Per acabar pel
que fa al cavall, observem també que l’artista
mosaïcista li va voler donar un bany de realisme:
amb el membre viril ben
clarament destacat amb
tessel·les marró, no hi
ha dubte que es tractava
d’un mascle.
Els balnea de
Sant Amanç
Els banys privats eren
la quinta essència d’una
família benestant. En

el cas de Sant Amanç,
l’arqueologia ha desenterrat dos conjunts
situats a banda i banda
de les cambres nobles:
l’altimperial és a l’ala
oest i el baiximperial ho
és a l’est. Del primer, tot
i la seva reconversió durant el segle IV en espai
de premsatge, se’n conserven ben diferenciades
les cambres; per contra,
de l’aterrament pràcticament total dels murs del
possible balneum baiximperial, no se n’extreu
cap lectura llevat de
constatar
l’existència
d’un hipocaust sustentat
sobre pilars de pedra i del
que podrien ser restes del
praefurnium.
El balneum altimperial

15. DOMÍNGUEZ, Martí. “Natura i símbol”. A: http://cv.uoc.es/~tossal/num4/dominguez.hrml. Última consulta
8/12/2015.
16. GRIMAL, Pierre (2004). Diccionario de mitología griega y romana. Trad. Francisco Payarols. Barcelona: Ed. Paidós,
pàg. 413-414.
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Exaedra. Paret
exterior del balneum.

amida uns 48 m2. Del
primitiu conjunt es conserven tres àmbits: el frigidarium i apodyterium
o sala de banys freda i
vestidor, que fa uns 14
m2 de superfície; el caldarium o sala de banys
calenta amb un annex
semicircular o hexaedre
que amida uns 9,7 m2, i el
forn i l’espai per als serveis corresponents, que
té una superfície d’uns
11,6 m2. Hi ha indicis
del tepidarium en el que
seria una sala bessona al
caldarium; estarien comunicades per una porta,
part de les dovelles de la
qual són perfectament visibles tot i que va ser tapiada durant les reformes
baiximperials; aquesta
peça amidaria uns altres
9,7 m2. La cambra, però,

Diferents elements decoratius
del mosaic corresponent a
la sala del triclinum.

va desaparèixer amb
l’obertura de la rasa de la
carretera. El sòl del caldarium era en suspensura
i fet probablement de tegulae sobre una xarxa de
columnetes d’obra d’uns
50 cm d’alçada o hipogeu, de les quals queden
restes en els angles dels
murs. L’escalfor anava
directament a l’interior
del caldarium pel subsòl
de l’hexaedre. Aquesta
peça, amb un mur exterior de 40 cm de dovelles
ben escairades i morter
de calç, adapta el sistema
al desnivell del terreny, és
una semicircumferència
amb una longitud d’uns
4,10 m i té un radi d’1,20
m, que dóna una superfície d’1,8 m2 Tot el conjunt està en un lamentable estat de conservació.
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Article

Article
La fotografia de l'esquerra,
Sant Quirze de Colera amb
els Esquerders de fons.
Sant Quirze de Colera,
bressol del romànic.

Sant Quirze
de Colera:
recorregut
històric pel
monestir de
l’Albera
Jordi Rodó Rodà
El monestir de Sant
Quirze de Colera es troba en una vall orientada
a l’oest, encapçalada pel
puig de la Calma i el puig
Jordà, al nord, i travessada per l’antic camí que la
connecta amb el coll de
Banyuls. Segons Pibernat (2010) es trobava en
un lloc de pas que unia
els vessants de l’Albera
amb el mar en una cruïlla de camins molt transitada i que coincidiria
amb un dels ramals de
l’antiga Via Heràclea,
el camí que passava pel
coll de Banyuls i per
Sant Quirze. Seguint la
.12.

deliciosa descripció de
Badia i Homs (1978), no
caldria dir res més sobre
el que representa aquesta joia (ara restaurada,
però en temps de Badia
abandonada de la mà de
Déu): “ (...) ens trobem
davant d’un dels monuments medievals més insignes i més interessants
de l’Empordà i de tot el
país. El monestir de Sant
Quirze sorgeix, de sobte,
al fons de la vall, a la darrera recolzada del camí
quan hom arriba des de
Rabós o des de Vilamaniscle; pel visitant que
estima aquest país i la
seva història, és una visió corprenedora, molt
difícil d’oblidar”.
Tal com indica Badia
i, també, Baig i Aleu

(1987), els orígens de
Sant Quirze de Colera
són difícils de precisar i
es confonen amb la llegenda. Sembla que hi ha
acord entre els historiadors en considerar que
el document de 24 de
maig del 844 de Carles
el Calb, contra el comte
d’Empúries i a favor del
monestir, on es diu que la
seva fundació seria avalada per Carlemany, és
una falsificació del segle
XIII perduda i només coneguda a través de còpies
posteriors. Com diu Badia, un fet tan rellevant
com la donació carolíngia hauria sortit molt
destacada en les consagracions del 935 i 1123.
No obstant això, no es
pot deixar de considerar
que els elements arqui-

tectònics i arqueològics
el fan prou vell com per
pensar que la seva antiguitat sigui real i que,
molt probablement, ja hi
havia un cenobi anterior
al 844. Pibernat (2010)
assenyala que durant
l’època visigoda la zona
del monestir era un racó
abandonat i que la conquesta musulmana no va
deixar ordenar el territori. Per això seria possible
que, amb la conquesta
franca, uns monjos colonitzadors o pagesos repoblessin aquestes terres
per treballar-les i per viure en comunitat.
En aquest context, el document “fals” ens parla
de dos germans, Libenci
(o Libuci) i Assenari, que
van fundar el monestir
per fer-hi vida cenobíti-

ca i treballar la terra. Serien veterans de l'exèrcit
de Carlemany, que van
conquerir Castro Tolon
(Peralada) i les valls i
muntanyes de Leocarcari (l’Albera) expulsantne els sarraïns. Libenci
hauria estat el primer
abat de Sant Quirze i Assenari el seu successor.
Després d’haver obtingut les terres pel sistema
d’aprisió, cap a l’any 785
haurien anat a la cort de
Carlemany per obtenir
un precepte de possessió
(el de 815 ja esmentaria el monestir) que els
va permetre instal•lar-hi
tota la família.
A partir de la seva fundació es van anar succeint
les donacions i les fundacions de parròquies sota
la direcció de Sant Quir-

ze ja fora de la propietat
familiar original. A partir
de 927 es té la primera
notícia constatable del
cenobi amb el seu primer
abat, Manuel, que inicià
un període d’expansió.
L’altre moment clau és el
935, quan el bisbe de Girona inaugurà l’església
del monestir (dedicada a
sant Quirze, sant Andreu
i sant Benet). L’església
havia estat sufragada
amb el suport del comte
Gausbert
d’Empúries
quan l'any 931 va beneficiar Sant Quirze amb
el seu llegat amb possessions que abastaven un
territori que anava des de
les valls de l’Albera fins
a les cales de la Balmeta.
Aquest document de
concessió del 931 (i també la consagració del
935) confirma la incorporació de la vall de Colera al monestir de Sant
Quirze. Abans d’aquesta
data no surt escrit el terme “Colera” sinó que és
.13.
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adjacentiis suis, quorum
termini sunt isti, de parte orientis in suo propio
mari.” (...). Aquest document és essencial per
a la identificació dels topònims del territori. Així,
per exemple, la guardia
de mauris seria el castell
de Molinàs o el villare de
clerzels et vallem frexani, serien el vilatge altmedieval de Creixells i la
vall del Freixe.

Finestra del monestir de
Sant Quirze de Colera.

referit com a “Monesteri
Santi Cirici in pago Petralatensi” (o sigui, al
“terme” de Peralada). El
paràgraf on s’esmenta
val la pena reproduir-lo:
“(...) et villare de clerzels et vallem frexani, et
vallem quam vocant colera cum ipsa guardia de
mauris, et ipsos portos
que pertinent ad jamdictas valles, que autem
omnia dedit Gaucbertus
comes prelibato cenebio
proper remedium anima sue totum ab integro
com onmibus finibus vel
.14.

Seguint el procés cronològic, el 1123, el bisbe
Berenguer de Girona va
consagrar la nova església i el monestir va seguir
creixent. Les propietats
de Sant Quirze s'estenien
pels comtats d'Empúries
i Rosselló en els actuals
termes municipals de
Rabós, Colera, Portbou,
Cervera i Banyuls, en
un territori de població
molt disseminada en masos i assistida per les parròquies rurals. Una butlla del 1288, ens detalla
aquestes esglésies entre
les quals surt Sant Miquel de Colera: “(...) et
nostra protectione suscipimus: specialiter autem
Sancti Michaelis de Co-

laria (...)”.
Un episodi molt important en la història medieval del monestir són els
fets succeïts el 1285 en el
marc de la invasió francesa al Principat quan es
va especular amb l’ajut
de l’abat de Sant Quirze
al rei francès per travessar l’Albera. La croada
contra el rei català havia
estat anunciada pel papa
Martí IV i encomanada
al rei de França, Felip III
l’Ardit, aliat amb el germà del rei català, Jaume
II de Mallorca, instal•lat
al palau reial de Perpinyà. Pere II el Gran va
sortir de Barcelona el dia
12 d’abril de 1285 amb
les seves tropes de quatre cents cavallers i cinc
mil infants. L’endemà
ja era a Figueres, on el
dia 22 va fer la primera convocatòria general
per la defensa dels regnes. L’exèrcit francès
amb el rei Felip l’Ardit
al capdavant va ocupar
el Rosselló amb l’ajut de
Jaume de Mallorca i, el 8
de juny, ja es disposava
ja a travessar l’Albera
pels passos més fàcils del

Pertús i Panissars, però
la presència de les tropes
catalanes els va fer recular. Aleshores, els francesos, sorprenent a tothom,
el mateix dia van decidir
travessar la serralada pel
coll de Maçana, un pas
de difícil accés per a un
exèrcit tan immens com
aquell. No sé sap ben
bé qui va guiar l’exèrcit
franc pels boscos del vessant nord de l’Albera per
passar per l’amagat coll,
però es parla de diverses possibilitats, la gran
majoria vinculant-hi els
monestirs
benedictins
de la zona, fins i tot del
vessant sud, com Sant
Quirze de Colera i Sant
Pere de Roda. No oblidem que la invasió de
Catalunya era una croada beneïda pel mateix
Papa de Roma. El pas de
l’exèrcit per la Maçana
abonaria la versió que els
“facilitadors” haguessin
estat l’abat i els monjos
de Sant Quirze, guiantlos i deixant-los acampar al costat del monestir
abans d’anar a assetjar
Peralada. Aquest pas i el
del coll de Banyuls, eren

Sant Quirze de Colera,
bressol del romànic.

vigilats per Ponç Hug IV
d’Empúries, propietari
d’aquestes terres, fet que
abonaria les sospites del
rei Pere sobre la conspiració emporitana i del
monestir alhora (versió
intuïda per Muntaner i
explicitada a les Gesta
comitum Barchinonensium). En tot cas, la nit
del 10 de juny se sap que
un grup de francs ja havia
arribat a Sant Quirze de
Colera des d’on atacarien
Peralada, la plaça forta a
.15.
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comanable una lectura
immersiva per tota la documentació generada recentment a partir del procés de recuperació de les
restes del monestir. Però,
sobretot, no us perdeu el
goig de rellegir les recerques i les teories de dos
grans mestres: la magnífica i fantàstica teoria
d’Alexandre Deulofeu
(1961) sobre l’Empordà
com a bressol del romànic, i les poètiques i precises descripcions arquitectòniques i artístiques
de Badia i Homs (1978).

conquerir abans del setge
de Girona.
Uns anys després, a
l’estiu de 1288, curiosament, Sant Quirze va
patir una nova invasió de
Jaume de Mallorca amb
tropes franceses. Segons
indica Badia (1978), a
la versió de la “Gesta”
es diu que aquells dies
el monestir “fou convertit en un prostíbul”, amb
les relíquies profanades,
els llibres, els vasos i
els ornaments destruïts.
I que els monjos i l’abat
n’havien estat expulsats
i el lloc havia esdevingut
una “cavorca de feres”.
De la descripció que en
va fer el monjo anònim
del monestir de Ripoll,
Monsalvatje (1896) en
destaca justament aquest
paràgraf: “que el que
antes era habitación de
hombres y de santos,
se había convertido en
cueva o refugio de las
más crueles fieras”. La
presència del rei Alfons el
Franc amb el seu exèrcit
va fer fugir els invasors.
Serà a partir d’aquest
moment que el monestir
inicia la seva fortificació
.16.

i la construcció del fossat
on s’instal•laven les catapultes o fonèvols amb
estris de contrapès per
carregar les pesades bales de pedra.
Entre el segle XIV i el
XVI no es tenen gaire notícies del monestir coincidint amb l’època de decadència que acompanyà
les pestes i la guerra civil
catalana fins que l'any
1592 el Sant Pare Climent VIII, a instàncies
del rei d'Espanya Felip
II, l'incorporà al monestir
de Sant Pere de Besalú.
Aquest fet se sumà a les
anteriors cessions emfitèutiques de la vall de
Colera que van iniciar el
procés que acabaria amb
la fundació de la vila de
Sant Miquel de Colera
al segle XVIII. El primer cas és l’arrendament

L'opus spicatum pre-romànic

emfitèutic del terme de
Colera, el 1549, per part
de l’abat Gaspar de Paratge a favor de Joan
Riusech. El document de
1592 nomena també el
batlle que mantenia l'abat
com el seu representant
jurisdiccional en el terme
de Colera.
Com a monument, no
ens podem estendre en
descriure la importància que té el temple en
l’evolució del romànic
català, i per això és re-

Fent tan sols un apunt
necessari, cal destacar
que la teoria de Deulofeu afirmava que l’art
romànic va néixer a les
comarques de l’Empordà
i el Rosselló amb Sant
Quirze com a exponent
de la transició de les formes pre-romàniques cap
el romànic inicial junt
amb Sant Pere de Roda,
sobretot amb l’evident
opus spicatum, tan característic dels antics murs
de pedra fosca de Sant
Quirze. Segons el geni
de la matemàtica de la
història, va ser el primer

monument que, “despullat de la influència dels
estils clàssic, aràbic i
bizantí, presentà pures
les línies del nou estil”.
Aquesta evolució va consistir en la substitució de
la coberta plana per la coberta de volta i en el pas
de la volta de ferradura
a la volta de canó. Així,
apunta que, si bé el darrer
exemplar de transició és
el “grandiós monestir
de Sant Pere de Roda,
amb Sant Quirze entrem
de ple en el romànic autèntic”. Per això, afirma
que el cenobi colerenc,
“per la seva grandiositat, per la data de la seva
construcció, que és la
que segueix a Sant Pere
de Roda, per no existir
manifestacions visibles
d’influències clàssiques
ni visigòtiques, constitueix el primer monument de l'art romànic”. No podem deixar
de sorprendre’ns, però,
quan Deulofeu (1962)
comença la seva narració
històrica sobre el cenobi
amb un categòric: “Sant
Quirze fou fundat per
Carlemany”...!.
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PER JESÚS SAGUÉS
I LLOMBART

JOSEP HERMS I MATEU

Josep Herms i Mateu és soci dels Amics
de l’Art Romànic del Bages. És, també,
una de la setantena de persones de més
de cent anys que viuen a la comarca, perquè va arribar al segle de vida el dia 11
de gener d’aquest 2020. A banda de la
Guerra Civil, en què va ser integrant de la
Lleva del Biberó, Josep Herms ha viscut
intensament la seva professió d’enginyer
químic i mecànic i també la seva afició al
romànic, que ha plasmat en gran quantitat de dibuixos fets amb ploma de tinta
negra.
Vau néixer a Avinyó i éreu el petit de
tres germans. El pare era el metge
del poble...
El pare [Atilà Herms i Juvany] era
fill d’Avinyó i va començar a exercir
.18.

de metge a Sant Boi de Lluçanès. El
metge d’Avinyó d’aleshores era aficionat als rellotges de sol i, quan havia acabat de fer-ne un en una casa
de pagès, va caure i va morir. Llavors, a l’any 1910, van anar a buscar
el pare per si volia ser-ne el metge, i
va quedar-s’hi fins que es va jubilar.
La mare [Francisca Mateu i Ferrer]
era d’Artés. Es van casar el 1911,
van tenir tres fills, i jo era el petit;
els meus dos germans eren en Jaume, que va ser metge, i na Joana, que
va ser mestra.
De petit vau anar a estudi a Avinyó
mateix...
Sí, hi havia una escola nacional per
als nens i una altra per a les nenes.
A la meva escola érem uns 60. En
sortir d’estudi, anàvem a jugar a la
plaça a bales, a bitlles, a cartrons
(que eren capses de llumins que retallàvem i posàvem a terra, i amb un
tros de ferro que ens donava el ferrer
els fèiem saltar) o a cuit-i-amagar.
I així ens distrèiem. Quan vaig fer
10 anys vaig fer l’ingrés a l’institut
de Manresa. A Manresa hi havia uns
amics del meu pare, en Lluís Casassayas, barber de la plaça Sant Ignasi,
amb qui el pare, quan va anar a fer
al batxillerat a Manresa, hi havia fet
d’aprenent de barber, per pagar-se
la dispesa. Jo m’hi estava durant el
curs, tot i que cada quinze dies o tres
setmanes pujava a casa a Avinyó.

I llavors va venir la guerra.
Sí, ja havíem acabat el batxillerat, al
juny. El meu germà, que ja era metge, va anar al front d’Aragó en una
brigada de sanitat. I quan van cridar
la meva lleva (del biberó), el maig
de 1938, em tocava anar a Cambrils.
I com que vaig pensar que, de la mateixa manera que li podia passar alguna cosa al meu germà o bé al meu
pare, també em podia passar a mi,
em vaig escapar i em vaig emboscar,
juntament amb un company de Sant
Joan d’Oló, que era pastor. Al bosc,
a Sant Joan d’Oló mateix, hi vam estar nou mesos amagats. Fèiem forats
sota penyes que hi havia en aquella zona, per refugiar-nos-hi, però
no podíem treure’n la terra, perquè s’hauria vist, de manera que la
posàvem en bosses i després, de nit,
anàvem escampant la terra pel bosc.
Menjàvem fred sempre, del menjar
que ens deixaven algunes cases de
la zona en un lloc amagat i nosaltres, a la nit, ho anàvem a buscar.
Només podíem fer foc quan es feia
de dia, quan hi havia boira. També
ens havíem arrecerat en barraques
de vinya. Sovint passaven patrulles
de guàrdies d’assalt pels boscos i
cases de pagès fent inspeccions; un
dia vam veure de lluny un noi que en
veure l’escamot es va posar a córrer
i el van matar d’un tret. El govern va
fer un decret perquè, els que havien
fugit del front i estaven amagats, si
es presentaven de l’1 al 15 d’agost

els perdonarien i podrien entrar a
l’exèrcit sense cap càstig. N’hi va
haver que s’hi van presentar i altres,
com nosaltres no. En aquella època va fer deu dies de pluja, i se’ns
van mullar totes les mantes que teníem, així que vam anar a casa del
company a eixugar la roba. Mentre
érem allà vam veure arribar un escamot de guàrdies que passava per les
masies, vam tenir temps d’amagarnos dins del pou de la masia, on al
fons, a tocar de l’aigua hi havien posat dos taulons. Primer vaig baixar
jo, aguantant-me a banda i banda de
la paret del pou i relliscant de mica
en mica. Després va baixar el meu
company, que va caure dins l’aigua.
Jo el vaig recollir de l’aigua i pujar
dalt del tauló, però la roba havia
quedat xopa i l’aigua regalimava i
feia soroll. Sabíem que a Oristà, en
una casa on hi havia anat un escamot, havent sentit soroll al pou, hi
havien llançat una bomba de mà,
així que vam mirar d’evitar fer soroll: em vaig estirar bocaterrosa al
tauló, per recollir amb les dues mans
l’aigua que regalimava. Així hi vaig
estar mitja hora, fins que ens van
avisar que l’escamot ja havia passat,
després d’haver-los pres el que els
va semblar.
Per tant, amb aquest pastor hi vau
viure moltes peripècies...
Sí, vam viure i conviure, i conviure
fort. Érem com germans. I com que
.19.

ENTRE
VISTA
L'

ell coneixia molt el terreny, vaig tenir sort d’ell.
I com vau acabar aquests mesos
d’anar-vos amagant?
A un dels amagatalls que havíem fet,
en una balma, s’hi van anar afegint
diversos pagesos de la zona. Hi va
haver un dia que vam arribar a ser
14 persones. Just dalt de la roca sobre la balma, on teníem l’amagatall,
quan va passar el front hi van muntar una metralladora, que anava disparant. Cap al migdia, en parar els
trets, vam sortir de l’amagatall i ens
vam topar amb una patrulla de “nacionals”, composta per un alferes i
sis soldats. L’alferes ens va detenir
i ens va portar a la seva companyia,
i d’allà ja ens van fer portar al camp
de concentració d’Igualada.
- I així vau anar a parar al camp de
concentració d’Igualada...
Sí, era un camp que no era fet; és a
dir, el van improvisar, i les vam passar negres. Allà hi vam ser un mes
i deu dies, i llavors ens van portar
a Navarra, perquè a Pamplona formaven batallons per anar al front de
Madrid, on ens havíem d’incorporar.
Però la guerra va acabar i vam quedar allà, on ens anomenaven “rojos
separatistas y perros catalanes”. Des
de Navarra ens van portar a Sant
Sebastià i a la frontera d’Irun. No
ens van acceptar el sisè curs de ba.20.

txillerat, fet en època republicana, i
ens vam haver de tornar a examinar;
vam haver de demanar permisos per
anar-hi. Fins al gener de 1940 no em
van donar el permís. Llavors ens van
llicenciar, perquè fins als 21 anys
no podíem fer la “mili” i encara no
els teníem, però aquesta pròrroga
va durar tres mesos, perquè va venir la Segona Guerra Mundial i ens
van tornar a cridar. Jo, llavors, ja
havia fet l’ingrés a l’Escola Tècnica
d’Enginyeria industrial de Terrassa.
Ens van portar a guardar les costes
del Maresme, al Masnou, amb nius
de metralladores. Vam demanar al
capità que ens deixessin fer 12 dies
de festa, per poder aprofitar i anar
a classe a Terrassa, a canvi de fer 4
dies de guàrdia, i ens ho va deixar
fer, amb la condició que si hi havia
el més petit incident ens hi presentéssim immediatament. Vaig estar al
Masnou fins que es va acabar el servei militar.
A Terrassa què vau estudiar?
Vaig fer química, el peritatge químic.
A mi m’agrada l’aspecte industrial,
i quan vaig acabar química vaig fer
mecànica, el peritatge mecànic. Vaig
estudiar durant quatre anys, igual
que la “mili”.
I llavors ja vau començar a treballar...
Vaig trobar feina a Barcelona, a una

empresa (Butsems i Companyia) que
feia pedra artificial i mosaics. Tenia
la fàbrica a sota del Poble Espanyol,
a Montjuïc, i m’estava a dispesa al
carrer de la Lleona; a casa podia
anar-hi cada tres setmanes o un mes.
Llavors vaig començar a festejar.
I em van dir que hi havia un lloc a
Sant Vicenç de Castellet on buscaven un tècnic, i vaig anar-hi perquè
vaig pensar “prova-ho, que seràs
més a prop”. A la Compañía Fabril
de Carbones Eléctricos em van fer
un contracte de sis mesos, i m’hi
vaig estar quaranta anys. Em vaig
casar i vam tenir tres fills. Vivíem a
la mateixa fàbrica, perquè hi havia
una petita colònia on hi vivien deu
famílies.
Des de quan esteu interessat en l’art
romànic?
Ja abans de la guerra, el pare, que
a banda de ser metge era molt aficionat a la història i l’arqueologia,
va participar en excavacions i jo
l’acompanyava, perquè m’agradava.
El pare va descobrir el dolmen de
Cornet, que vam netejar. A Sant
Marçal de Relat vam descobrir un
cementiri amb diversos estrats, un
dels quals amb unes lloses de pedra.
La troballa va ser que, acompanyant
el meu pare a una visita, en passar a
prop de l’església de Sant Marçal en
un marge del camí vam veure restes
de ceràmica. Mentre el meu pare era
a la visita medica jo em vaig que-

dar a excavar-lo, i en va sortir una
olla molt fragmentada que, un cop a
casa, vaig netejar i reconstruir, i posteriorment es va datar del segle XII.
Posteriorment se’n va fer càrrec de
l’excavació un grup dirigit per mossèn Santamaria, del Museu de Manresa; van excavar unes 24 tombes
i a cadascuna d’elles hi havia una
olla, que actualment estan al Museu
de Manresa. El pagès propietari del
camp, en començar la guerra, va tapar l’excavació per poder-ne llaurar
les terres. Una altra cosa on va intervenir el pare, ja després de la guerra,
va ser quan es va restaurar l’església
de Sant Joan d’Avinyó. L’arquitecte
Forcada va refer, de franc, els absis
originals de l’església, al mateix lloc
però no tan fondos com eren.
De moltes de les estructures romàniques n’heu fet dibuixos a la ploma.
Hi teniu traça ja de sempre?
M’he dedicat més al dibuix a la ploma, però vaig anar a aprendre a pintar amb el pintor Evarist Basiana i
Arbiell. Jo tinc una mica de daltonisme i confonc els colors i vaig anar a
veure el pintor Basiana per veure si
m’acostumava a veure els colors. I
.21.

Article

ENTRE
VISTA
L'

vaig anar treballant la barreja de colors per aconseguir la mateixa tonalitat cromàtica i, així, vaig anar pintant, però, si un altre hi estava una
hora, jo n’hi estava vuit o deu. El
mestre Basiana em deia: “no sé com
t’ho fas: no coneixes el color però el
fas igual”.
També vaig fer, amb suro, una rèplica a escala de com devia ser el castell d’Avinyó, que era al costat del
cementiri actual. En una foto aèria
de l’any 1956 es veu la forma del
castell i, un tros més avall, el cementiri nou. Vaig prendre les mides del
cementiri i, així, vaig poder trobar la
proporció de la mida del castell. El
pont de la Gavarresa, el pont d’Oló,
les fàbriques de baix i la resclosa
les havien construït amb les pedres
del castell prèviament desmuntat. El
meu pare m’havia dit que al pati hi
havia una cisterna, que s’intueix a
la foto aèria, igual com la torre del
castell. Aquest castell tenia cinc cares, amb uns contraforts. I visitant
altres castells, com el de Balsareny
o el d’Aguilar de Segarra, vaig fer
una representació amb maqueta de
les parets, les finestres, els merlets i
la torre.
I quan es va fundar Amics de l’Art
Romànic, a finals dels anys 70, us hi
vau apuntar de seguida...
Sí. Jo vaig participar també quan es
va restaurar el campanar de Santa
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Eugènia de Relat, amb l’arquitecte
Camil Pallàs i mossèn Josep Saborit, el rector de la mateixa església
de Santa Eugènia de Relat. Molta
part del patrimoni romànic es va
transformar els segles XVII i XVIII,
en una època on s’ha vist que va
ser freqüent la transformació de
les esglésies, perquè havien quedat
petites. També va passar amb Santa Eugènia. Al voltant de 1670 es
va fer l’església nova, tal com està
documentat. El campanar abans
de la restauració actual tenia una
teulada a només un vessant. Amb
l’assessorament de l’arquitecte Pallàs es va restaurar el campanar i es
va fer la teulada a quatre vessants,
seguint els indicis de com era originalment.
La tasca que hem fet els Amics de
l’Art Romànic, què us sembla?
S’ha fet molt, tot el que s’ha pogut,
i molt ben fet. Més que res, cal destacar que hi hagi gent que, des de
l’entitat, doni importància a aquest
art. I això fa que la gent, en general,
ho valori més.

“LA HIJA DE
ANA”. El Retaule
a plena llum
Mariam Noguera-Algué
“És aquesta la nova filosofia de les filles d’Eva?”
“No, aquesta és la vella rebel·lió de les filles
d’Anna”. En aquesta
pregunta i en aquesta
resposta es podria resumir la meva novel·la. La

protagonista ve d’un país
tradicionalment conegut
per haver “creat la filosofia” i superat el mite.
Però no pertany a aquesta esfera, sinó a la Grècia olímpica i bizantina
que es mira de lluny les
“Acadèmies” i no fa vores ni a la saviesa de les
màyisses ni al pas dels
déus viatjant d’incògnit
pels camins i anant de
poble en poble. De manera que aquesta és la
història d’una rebel·lió:
de la dona que es nega
a deixar-se sotmetre resignant-se a ser una “filla d’Eva”, l’eterna esca
del pecat, i es descobreix
com a filla d’Anna, filla
de la Terra, portadora de
la seva energia i agraïda
receptora i transmissora
dels seus dons.
I és la història d’una
descoberta. D’una llum
llargament anhelada per
l’altre protagonista, descendent de la vella saviesa druídica i buscant a les
palpentes la visió que sap
real, però no s’acaba mai
d’aclarir ni de distingir.
I de repent apareix en la
imatge d’un retaule per-

dut en una catedral per
a ell desconeguda, a la
qual arriba seguint un veritable viatge iniciàtic, no
en el pla físic, que només
demana un passatge aeri
i poca cosa més. Sinó en
el pla psicològic. Perquè
per comprendre el missatge irradiant en aquesta
“obra magna”, ambdós
protagonistes hauran de
perdre la por a il·luminar
els seus racons més foscos i acceptar que no cal
ser perfecte, només cal
buscar contínuament la
Llum per viure intensament la Vida.
I és que posats davant
del Retaule i deixant que
ens comuniqui allò que
el seu creador va plasmar
en les imatges, ens trobem amb sorpreses inesperades. Els misteris més
hermètics de la història
perden el seu hermetisme
davant l’impacte d’una
simple escala de colors
y d’una figura insòlita en
un lloc insòlit. L’ordre
dels objectes es canvia
per servir al missatge que
ens volen transmetre els
subjectes. Els discursos
dogmàtics es deixen de
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banda per expressar la
senzillesa dels fets i el
significat de les paraules, queda clar que les
normes serveixen per
ser trencades i que això
s’anomena progrés…
El William Waters i la
Melina Klimatsakis poden veure-ho perquè
abans d’arribar a la Seu
de Manresa i contemplar
el Retaule de l’Esperit
Sant, han assumit
una veritat que mai no
podran proclamar a plena llum, però que els ha
preparat per comprendre
l’Obra Magna d’un mestre que en el seu moment
es va atrevir a trencar les
normes i a mostrar a la
claror del dia els secrets
més ben guardats de la
història.
I no és pròpiament ficció. Seguint l’exemple
dels antics bards, he
creat una trama a fi que
ens serveixi de guia per
arribar al cor d’aquesta
meravella. Però la descripció de la meravella,
la veritat que proclama
el seu llenguatge, la revelació descarada dels
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secrets que es voldrien
inassequibles per al gran
públic, tot això és real.
És el resultat d’hores i
més hores d’observació,
de diàleg íntim amb el
mestre per mitjà de la
seva obra; d’anys de recerca i d’estudi a fi de
capacitar-me per poder
captar i comprendre, de
reflexió i de raonament a
fi de ser capaç de formular amb paraules allò que
es rep a base d’impactes,
de construir les associacions d’idees necessàries
per arribar a il·luminar
les foscors creades per
poder convertir les veritats clares i distintes en
misteris inexplicables.
D’un llarg aprenentatge
a fi de poder llegir “el
poema de pedra” (no,
no parlem “d’art gòtic”,
per favor! Es un terme
despectiu, un sinònim de
“bàrbar”. I el Poema de
Pedra, a part de no tenir
res de “gòtic” puix que
és la més brillant expressió de la saviesa druídica, ens recorda que precisament la Raó humana
s’il·lumina a través dels
“bàrbars”. I que la més
radiant de les Epifanies

van ser capaços de comprendre-la i assumir-la
els mags caldeus, però
no els filòsofs grecs i
romans… Aquests van
intentar — i segueixen
intentant — destruir-la).
Aquesta es la història que
la gentilesa d’Amics de
l’Art Romànic del Bages
em va permetre presentar el passat 18 de febrer,
en el marc de les Festes
de la Misteriosa Llum, a
la Biblioteca del Casino
de Manresa. La història
d’una Dona rebel a la
condició imposada per
les societats “clàssiques”
i d’un Home que no es
conforma — ni accepta que ningú es conformi — amb les respostes
prefabricades a les grans
preguntes, als grans reptes posats des del principi a la ment humana per
obligar-la a ser humana.
Gràcies per donar-me
aquesta oportunitat! És
l’únic que us puc dir.
Desitjo de debò que llegiu aquesta història (i per
què no les seves germanes?) i que gaudint tant
fent-ho, com jo vaig gaudir creant-la.

Els Amics de
l’Art Romànic del
Bages visiten Els
Prats de Rei
Autor: Jordi Sardans
Després d’un esmorzar
de forquilla al Molí de
Boixeda, 23 persones
van participar en la sortida que els AARB van
organitzar a Els Prats de
Rei. Primer van visitar
la torre de La Manresana, (restaurada el 1989)
guiats per la veïna Rosa
Sala de la casa pairal del

costat. No es va poder
veure l’audiovisual ja
que uns malfactors els
van prendre el projector el setembre de 2019.
La torre del segle XI,
és esvelta i fa 21 metres
d’alçada, amb un diàmetre de sis. El gruix de la
pedra és de 2,20 m al començament i es va aprimant a mida que es van
pujant els seus tres pisos.
Inicialment, el castell
de la Manresana pertanyia al monestir de Santa
Cecília de Montserrat
dins la vila dels Prats de
Segarra. A finals del segle XIV va ser vila reial
amb el nom de Prats de
Rei. El castell pertanyia
als Balsareny (castlans
de Manresa) fins el 1350
que va passar a la família
Pinós. La zona era un pas
de transhumància amb
assentament humà com
demostren les darreres
excavacions.
Uns plafons expliquen
les accions més importants de l’anomenada batalla d’Els Prats de Rei
que s’hi van dur a terme.
Al costat de la torre de la
Manresana, hi havia la

masia Cal Roca, actualment enderrocada, on es
va instal·lar el comandament aliat i austriacista sota la direcció del
Comte Starhemberg, a
qui un manuscrit d’època
li atribueix 22.000 homes. Pel que fa als borbònics que dirigia el duc
de Vendôme eren 35.000.
Es va instal·lar a Calaf
a casa de mossèn Geroni Abadal. La carretera
feia de frontera entre els
dos exèrcits establerts
el 1711. Les masies que
s’hi van veure involucrades van ser Ca L’Estrada
(en els plànols de l’època
Calsina) era una posició
borbònica; Cal Codina de
la Quadra, (vora de Sant
Martí de Sesgueioles) a
la rereguarda franco-castellana, a prop de les unitats d’artilleria, cavalleria i infanteria; l’ermita
de Sant Ermengol també allotjava unitats de
cavalleria de l’exèrcit
borbònic, mentre a la
masia Albareda, hi havia presència dels aliats,
a Solanelles (als plànols
apareix com a Colonelles) hi havia el punt més
alt de la serra. Del 16 de
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setembre al 23 de desembre de 1711, Els Prats de
Rei, van patir tres mesos
de setge amb destrucció
de les muralles, la talla
d’arbres i crema de les
bigues de les cases per
poder-se escalfar. El setge només va deixar en
peu la rectoria i cal Candelo. A finals d’octubre,
segons l’arqueòleg Pere
Tardà, els borbònics en
dotze dies havien acabat
el camí des de Calaf fins
a Cardona, passant per
Sant Pere de l’Arç, per
la masia de Puigpelat i
Pinós. El 16 de novembre els borbònics ocupen
Cardona, però el castell
resisteix el setge i el 22
de desembre, davant
l’atac austriacista, els
borbònics abandonen la
vila i fugen cap a Lleida.
Ben a prop de la Manresana, hi ha l’església
de Sant Andreu d’origen
romànic, però el 1699 es
va renovar totalment i va
perdre la fesomia original. El 1715 hi van construir un retaule barroc.
Seguidament es va visitar
el Museu Municipal de
l’arqueòleg Josep Cas.26.
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tellà Real d’Els Prats de
Rei, on la seva filla va fer
de guia. Ubicat a l’antiga
seu de la Cooperativa
Agrícola “La Equitativa”
fins el 1970, al museu hi
ha des de testimonis de la
prehistòria, del neolític
antic a l’Edat de Bronze amb fotografies dels
dolmens Tres Reis i Les
Maioles, (prop de Pedrafita) a la cultura ibèrica
representada per la tribu
dels Lacetans, amb monedes i ceràmica. També
hi ha objectes de la vida

quotidiana a l’interior
de les cases, monedes i
intercanvis comercials.
Es demostra que la població és d’origen sigarrense. Ja que durant segles s’anomenava “Municipium
Sigarrense”
per les diverses reproduccions d’inscripcions
funeràries i honorífiques
de l’etapa de la romanització: les autèntiques,
es conserven a l’església
parroquial. També es van
trobar àmfores romanes
per a vi i oli, algun cris-

mó i una necròpolis tardo-romana. De les tombes antropomorfes als
cups per a l’elaboració
del vi al voltant del segle X es passa al 945 on
apareix el primer document que esmenta Santa
Maria de Prats. A la zona
del castell de la Manresana s’han trobat creus de
terme, escuts de masies,
la carta de poblament del
1188. Al segle XVI es va
construir la Casa de la
Vila. Hi ha restes bèl·lics
de l’assetjament per part
de l’exèrcit borbònic el
1711 i de la guerra civil
de 1936-1939, amb bombes de mà de fabricació
anarquista. Objectes del

camp i de la vida quotidiana a pagès, així com
cartells, i objectes cinematogràfics del cinema
del poble completen el
museu. Malgrat els orígens i la pertinença indiscutible a la Segarra,
actualment Prats de Rei
forma part de l’altiplà
de l’Alta Anoia i rep
subvencions de la Diputació de Barcelona per
promocionar el turisme
rural des de fa uns 25
anys. Va quedar pendent
el baluard de la muralla
medieval on s’ha acabat
l’escala d’accés, però
mancaven uns dies per
acabar definitivament les
obres. Caldrà tornar-hi.
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Fotos d’activitats

Fotos d’activitats

Del 07 al 31.01.20

09.02.20

Exposició “Auca dels Amics
de l’Art Romànic” a Biblioteca
Sant Valentí de Navarcles

Sortida a Prats de Rei
Fotografies de Jordi Maymó

Fotografies de Sussi Garcia

.28.

.29.

Fotos d’activitats

18.02.20

ACTIVITATS

Presentació del llibre de
“La Hija de Ana” a càrrec
de Mariam Noguera-Algué

Sortida matinal a
Prats de Rei i la
Torre Manresana

Fotografies de Sussi Garcia

Diumenge 9 de febrer
Sortida a les 8,45 h.
a la parada d’autobús
del Polígon dels
Dolors (davant
la rotonda de la
Ctra. de Vic)
Sortida en vehicles
particulars.

Exposició “Auca
dels Amics de
l’Art Romànic”
Del 7 al 31 de gener
Biblioteca Sant
Valentí de Navarcles
C/ Mura, 1
Exposició dels
originals de l’Auca
del Romànic, amb
dibuixos de Glòria
Casas i textos d’en
Joan Vilamala
Xerrada:
Dimecres 22 de
gener a les 20 h.
.30.

Programa de
la sortida:
Visites a Prats de
Rei: Muralles, entorn
arqueològic i Museu.
Visita a la Torre
de la Manresana.
Cost visites: 5€.
S’efectuarà el
pagament en la
mateixa sortida.

Presentació
del llibre:
“La Hija de Ana”
Dimarts, 18 de Febrer
de 2020 a les 19.30 h.
Lloc: Sala d’Actes
del Centre Cultural
del Casino de
Manresa.
Novel·la inspirada
en el retaule del
Sant Esperit de la
Seu de Manresa
Autora: Mariam
Noguera-Algué

Inscripcions per
correu electrònic:
aarb@aarb.cat

Organitza: Amics
de l’Art Romànic
del Bages

Per telèfon,
contactar amb
alguna persona de la
Junta dels AARB.

Activitat inclosa
en els actes de les
Festes de la Llum
de Manresa 2020
.31.

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

Visita'ns a:

www.printdossier.com

