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En l’escrit de l’editorial del passat butlletí, feiem esment
que la nostra entitat, referent a la pandèmia de la Covid-19,
ha triat primer el camí de la salut de les persones, i després
el camí de la prudència i de l’espera en les nostres activitats
habituals.
I ara estem en aquest punt, en espera de la vacuna que està
a punt d’arribar, i que esperem que poc a poc vagi fent els
seus efectes en la salut de les persones. De moment ens toca
seguir el camí que ens marquen les nostres autoritats mèdiques i polítiques del nostre país.
Dit això, en aquest interval de temps, des de l’estiu fins ara
acabant l’any 2020, hem pogut realizar dues sortides: una
sortida al Museu de Vic, on vam poder gaudir d’una visita
guiada a l’exposició “Nord&Sud, Art Medieval de Noruega
i Catalunya 1100-1350”, i una altra visita matinal guiada a
les excavacions arqueològiques realitzades al “Castell de
Calders, al Serrat de la Cabra d’Artés”, i que el nostre soci
membre de Junta en Jordi Sardans, en fa esment en breus
articles en aquest butlletí. D’altra banda, és important que
finalment també vam poder realizar la nostra Assemblea
General Ordinària de Socis de l’any 2020.
També cal dir, que s’han realitzat durant aquest any, millores importants en el nostre patrimoni, com és a l’església
romànica de Santa Maria de Viladelleva a Callús, a les
Torres de Fals i també, com hem esmentat, al Castell de
Calders i a Artés on hi hagut diverses intervencions arqueològiques, al Serrat de la Cabra i a les Feixes de la Sala. El
nostre soci fundador en Francesc Villegas, en fa esment en
el seu article en aquest mateix butlletí
Ens alegrem d’aquestes bones noticies, referents a la consolidació dels nostre patrimoni bagenc, i esperem que tinguin
continuïtat en el proper any.
Que passeu unes molt bones festes nadalanques, i esperem
retrobar-nos ben aviat.
Bon any 2021!!
La Junta dels AARB
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Article

Darreres
restauracions
en el patrimoni
monumental de
pobles del Bages:
Artés, Callús i
Fals
Francesc Villegas
Degut al canvi de percepció que poc a poc van
tenint els responsables
municipals dels nostres
pobles envers el seu patrimoni monumental, es
van prenent decisions
positives envers la seva

millora i restauració. Fer
turisme
compaginantlo alhora amb conèixer
la cultura i el patrimoni
d’on es visita, ha afavorit clarament la necessitat de netejar i d’adreçar
en els nostres pobles, tot
allò que pot generar un
atractiu per als visitants.

Artés

Fa anys que escric sobre
restauracions fetes als
monuments de la nostra comarca de Bages,
en especial de patrimoni
romànic, però en els darrers temps, també s’ha
prodigat la recerca en
Arqueologia, sovint en
remenar els subsòls dels
monuments que hom vol

La descoberta, fa uns
anys, de les runes d’una
torre medieval de guaita
i defensa, en l’anomenat
serrat de la Cabra d’Or i
les excavacions a les Feixes de la Sala, territoris de
propietat actual de la família Bitriu dins el terme
municipal d’Artés, van

restaurar. Avui, aprofitant
la invitació dels AARB
d’escriure un article en
el Butlletí, faré referència als treballs recents
fets a conjunts medievals
d’Artés, Callús i Fals.

Fotografies: Vicenç Rovira
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possibilitar a partir del
2014, un camp de treball
per a joves impulsat per
l’ajuntament del municipi, sota la tutela del Museu de la Història d’Artés
Pare Faura i la responsabilitat d’excavació de
l’empresa Arqueòlegs.
cat SL. Els treballs i estudis en quan a la torre,
es van fent sota la direcció dels arqueòlegs Pau
Alberch i Oscar Trullàs, i
de Mireia Vila, a les Feixes de la Sala.
Les diferents campanyes
fetes al llarg dels estius,
han deixat a la vista les
restes d’una torre medieval rectangular i altres
assentaments de possible
construcció í ús des de
l’Alta Edat Mitjana, amb
modificacions posteriors,
que originàriament ser.4.
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viren per a la defensa i
control de pas al llarg de
la vall de la riera Gavarresa. Una de les estances
era destinada a la fabricació de metalls de bronze i
ferro, amb forn inclòs.
També, a les Feixes de
la Sala, s’han anat consolidant la barraca de
vinya monumental dita
dels camps de la Sala,
així com la teuleria del
mateix nom. En aquest
lloc s’han pogut excavar
i delimitar diversos murs
d’un assentament de diferents
construccions
d’habitatge ben antics
que per les restes ceràmiques trobades poden documentar-se d’entre els
segles IX i fins a primers
del XII.
Els estudis definitius
quan acabin les exca-

Local de la Diputació de
Barcelona.

vacions, així com la recuperació de fragments
de materials ibèrics i
romans trobats pels vorals, poden oferir-nos
encara moltes sorpreses
en aquests llocs, com
ara la possible localització d’un jaciment arqueològic molt més antic
que les actuals troballes,
potser
d’assentament
ibero-romà.

L’objectiu de la intervenció era garantir
l’estabilitat de l’edifici,
millorant-li les condicions
d’estanquitat.
L’empresa
Constructora d’Aro va ser
l’encarregada de fer-ne
els treballs de consolidació i reparar sobretot
la teulada i el porxo que
perillaven d’esfondrarse. Aquesta materialització fou possible gràcies
a que l’any 2005, la propietat en feu donació de
l’ermita a l’ajuntament.

Callús
Fotografies: Arxiu Mn. Antoni
Jolis, parròquia de Callús
Dins els límits del terme
municipal de Callús, al
costat dels masos Viladelleva i Ferrer, s’alça
l’ermita de Santa Maria
de Viladelleva, un bonic
edifici del nostre romànic tardà, possiblement
del segle XIII, compost
de nau rectangular, absis
carrat i porxo a la part
davantera que dona pas a
l’entrada actual.
L’espai de Viladelleva,
dins el terme del castell
de Callús, es troba documentat des del segle XI
quan el 1025 en una venda de terres es cita el lloc

Vila de Leva, prop del
riu Malceres. Una primera església, igualment
sota l’advocació de Santa
Maria que no sabem com
era, és citada també en el
segle XI.
El conjunt que havia
arribat als nostres dies,
malgrat el seu bonic aspecte extern, tenia força
mancances estructurals,
sobretot des de que fa
alguns anys, per netejar
l’arbreda del seu entorn

i parets, es van rebaixar
també les terres dels laterals de l’església.
Després d’un llarg període d’estudis, decisions
i alguns treballs de consolidació, finalment el
passat dia 10 d’octubre,
coincidint amb les Festes
de Tardor de Callús, es
va celebrar oficialment la
inauguració de les restauracions fetes a l’edifici
per part del Servei de
Patrimoni Arquitectònic

Durant les obres, s’han
fet unes excavacions
inicials que han deixat
al descobert una escala que baixava a sota la
part posterior de la cúpula. Caldrà en una altra
ocasió, fer noves excavacions més fondes per
tal d’investigar possibles
habitacles a l’església i
sobretot, trobar les restes
del temple antic.
D’aquesta ermita mariana, es conservava guardat a les golfes del mas
des de 1962, en molt
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mal estat de conservació
i sense les imatges antigues, el retaule barroc
que tenia l’església, obra
de l’escultor Josep Sunyer. Actualment també es
troba en recuperació al
Centre de Restauració de
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya a
l’espera de ser instal·lat
de nou en el seu lloc.

El conjunt monumental
de Fals, lloc del municipi
comarcal de Fonollosa,
format per castell, dues
torres de defensa, antiga església parroquial
dedicada a sant Vicenç,
sagristia i cementiri, és
sens cap mena de dubte,
un dels espais medievals
més interessants del Bages.

protegir la ruta de la sal
i el pas per aquells entorns. Es l’únic castell
de la comarca que tenia
una segona torre al seu
davant per protegir-lo,
espais units per un pont.
Degut a la situació més
enclotada del castell, tenia també una tercera torre que es conserva força
sencera, erigida en terres
planes a la part alta del
territori, en l’anomenat
Pla de Fals on hi ha la
zona de conreus. Aquesta
torre defensiva, protegia
alhora el mas La Torre,
residència estiuenca dels
senyors del castell.

Aquest castell, amb la
denominació de Falcos,
Falchs o Falcs, està documentat almenys des de
l’any 995. A principis del
segle XI, el seu domini
l’ostentaven els senyors
de Cardona, sobretot per

L’antiga església de sant
Vicenç, erigida en terreny boscós i llunyana
del poble, tenia molts
desperfectes des de després dels fets revolucionaris de la guerra civil
de 1936: sobretot la teu-

Fals
Fotografies: Ajuntament
de Fonollosa
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lada, presentava moltes
mancances de seguretat
per dir-hi missa, fet que
va propiciar la edificació
d’una església moderna
en el darrer terç del segle passat al bell mig de
la població de Fals, tot i
mantenir el cementiri en
el lloc antic.
Cal destacar que abans
de les darreres restauracions, des de feia anys,
per iniciativa de la pròpia
gent del poble, s’hi havien
fet diversos treballs per
anar condicionant aquest
vell temple parroquial
que, en ocasions esporàdiques un cop arreglada
la teulada, s’hi podia dir
missa o be oferir alguna
conferència o concert. A
partir de l’any 2018, va
començar la rehabilitació definitiva d’aquest
espai religiós per part de
la Diputació de Barce-

lona que s’ha convertit
en polivalent per al municipi. En un principi es
va consolidar el cor, que
estava molt malmès i era
sobre l’entrada, després,
s’arreglaren la nau central i les capelles gòtica i
fonda.
El nou espai s’ha equipat
amb lavabos, llum elèctrica i sonorització, i es
podrà utilitzar per a tot tipus d’esdeveniments del
poble o privats a lloguer.
L’antic presbiteri ha quedat convertit en escenari al davant de l’amplia
nau, lloc des d'on es veu
tota l’evolució històrica d’aquest temple que
amb les restauracions
ha deixat a la vista els
fragments d’estils que ha
conservat: romànic, gòtic
i sobretot neoclàssic. En

algunes parets de pedra,
s’han deixat a la vista
fragments de pintures
que en altra època ornamentaven tot el temple.
Malgrat tots els arranjaments fets, caldrà intervenir en temps successius, a les façanes, al
campanar, i la sagristia.
L’ajuntament també vol
convertir part de l’espai
en museu interpretatiu de
la història del poble i en
especial el de les Torres
de Fals. Aquest és un lloc
singular molt visitat tot
l’any, i sobretot durant

el cicle de Nadal quan el
poble ofereix en aquest
entorn el Pessebre Vivent Cor de Catalunya.
També serà instal·lat en
una de les dues capelles
laterals el Pessebre Monumental 2019 de 25 m2.
del Grup Pessebrístic
de Manresa. És dedicat
al conjunt del castell de
Fals que el guardà amb
aquest objectiu, un cop
desmuntat de la seva exposició en l’Espai 7 del
Casino de Manresa durant les festes del Nadal
de l’any passat.
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Com i quan es va crear l’arxiu Fàbregas?

ENTRE
VISTA
L'

PER JESÚS SAGUÉS
I LLOMBART

MIQUEL DE FÀBREGAS SABATER

La casa Fàbregas es troba a l’imaginari
col·lectiu manresà per haver acollit, a les
darreries del segle XX i inicis del XXI, la
“Fonda Sant Antoni”. Però, en realitat,
aquest edifici de la plaça Major té molta
història al darrere, començant per com va
ser reformat per la unió de quatre cases,
al segle XVIII, pel seu propietari, Pau Fàbregas, major. Actualment, un descendent
seu, Miquel de Fàbregas Sabater, ha conservat els documents de la seva família
i és el gestor de l’Arxiu Històric Familiar
Fàbregas.
.8.

Com a entitat, l’any 2000. El 2005 és
quan es va buidar tot el que hi havia
a la casa Fàbregas de la plaça Major
de Manresa. Abans, l’any 1992, es
va buidar el que hi havia a Madrid, i
l’any 1983 em vaig emportar la documentació que hi havia a les golfes
de la casa. I el 1977 ens vam emportar diverses coses també de casa dels
meus pares. Quan ho vam tenir tot jo
em vaig adonar que aquí s'hi havia
ficat la mà, que hi havia hagut molt
saqueig: des del 1925, i del 1977
fins al 2005 algú havia buidat baguls
amb documentació. Però hem recuperat bona part de la documentació
des del segle XVIII.
Però en aquest arxiu també hi ha
documentació d’altres branques familiars...
Sí, com els Miquel, Soler de la Plana del raval de Sant Andreu, Testagorda, Suanya, Bosch, Solà, Gràcia,
Sabater i Torner-Miguel. Nosaltres
venim d'una branca de les Comes
de Casserres , i la documentació de
la família s'ha recuperat, bona part,
tot i que, segons expliquen, la volien
llençar tota. I també hi ha documentació de les aliances matrimonials
del Berguedà: Tord, Barbats, NiubóCardona, Niubó-Bernadas, Obradors, Vergés i Soler de Viver, ja que
amb els casaments de les pubilles

s'ha anat reagrupant documentació
d’altres branques familiars. Això fa
que hi hagi documentació des del segle X fins ara.
En quin estat es troba la documentació més remota?
Una carpeta amb els documents escollits per la seva importància del
segle X fins al segle XV, l’estan treballant a la Universitat Autònoma de
Barcelona, on estan fent un catàleg
amb aquests documents. Són pergamins i fragments de pergamins de
llibres religiosos que es van fer servir com a cobertes; per tant, es van
reaprofitar. Dins d’aquesta carpeta
hi ha un document del segle XIII,
que ha estat estudiant l’historiador i
arxiver Abel Rubió i conté el formulari eclesiàstic de les consagracions
d'esglésies a la Catalunya carolíngia
i comtal amb el ritus narbonès.

m’han recomanat que els pergamins, paper, teixits, gravats o dibuixos
vagin en classificadors diferents,
segons temàtiques en sèries documentals, fotogràfiques, biblioteca
adjunta, hemeroteca i arxiu auxiliar
o d’acompanyament. Per exemple,
tinc classificats els documents reials.
Un d’ells és del segle XIV, on es parla del comte de Barcelona i un altre
es refereix al rei Pere d’Aragó (“Petrus dei gratiam rex Aragonum”),
també del segle XIV. N’hi ha que
conserven el segell reial, com pot
ser un document de 1441, i altres
que no, com per exemple un privilegi reial de 1370.
Altres categories són els documents
eclesiàstics, jurisdiccionals, notarials, nobiliaris, militars, genealògics, heràldics, i després hi ha els
documents de famílies, que estan
tots separats en sèries familiars.

Un altre dels pergamins que tinc,
del 1174, és sobre unes propietats
que hi havia al Solsonès. Uns altres
pergamins que hi ha són testaments
i altres documents on s’esmenta
l’any segons la dominació del rei de
França, al voltant de l’any 1150.
Com feu la classificació de tots
aquests documents?
A l’Arxiu Nacional de Catalunya,
com l’Arxiu de la Corona d'Aragó
i l’Archivo Histórico Nacional
.9.
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L’arxiu Fàbregas es un arxiu viu,
amb continuïtat d’entrades de papers públics i privats. Dividit en tres
blocs: l’arxiu d'oficina, l’intermedi i
l'històric. El consultable i el privat.
Amb un volum de documentació de
40 metres lineals de documentació
en arxivadors i carpetes. I la majoria
dels documents són del segle XIV
fins al XX. Falta encara inventariar
caixes amb documents de mitjans
del segle XX, fins al 2005.
De la família Fàbregas, la primer
referència documental és del segle
XII, d’Arnau de Fàbrega, de Casserres i Puig-reig.
Abans dèieu que teniu documentació
d’altres branques familiars...
Sí, els Fàbregas es van emparentar
amb els Niubó de Casserres. I tenim
documentació d’aquests, dels Niubó de Cardona des del 1380, dels
Tord, dels Vergés, o dels Soler de
la Plana. Els Soler de la Plana eren
una família que al segle XVIII eren,
juntament amb els Llissach, els més
rics i importants de Manresa, que
eren cavallers i que al segle XIX van
intentar ser comtes de les Torres de
Fals, però que es van arruïnar i van
acabar a Mallorca. Una cosa semblant va passar amb els Suanya, que
van anar pujant i van arribar a ser
uns importants hisendats, que es van
aristocratitzar. Pensa que, en època
de bonança, la filla del Suanya era
.10.

cambrera de la reina a la cort, a Madrid, i un altre Suanya era militar a
Alcalá de Henares, a la guàrdia de
corps. El meu besavi Marià Fàbregas i Bosch, i el seu cosí Francesc
Suaña y de Tabares, que era capità
del Regiment Reial de Barcelona, van fundar entre altres la Caixa
d’Estalvis de Manresa [van ser uns
dels vint-i-cinc iniciadors d’aquesta
institució].
La documentació d’aquestes dues
famílies (Soler de la Plana i Suanya) arriba a l’arxiu pel parentiu amb
aquests dos cognoms (en Pau Fàbregas, que va adquirir les cases de la
plaça Major de Manresa, es va casar
amb Maria Anna Soler de la Plana i
Suanya) i pels llibres de noblesa que
aporta la Julita Suanya i March [que
el 1790 es va casar amb en Josep
Fàbregas i Testagorda]. Ella tenia
una àvia que era Soler de la Plana
i d’Asprer. Suposo que els Fàbregas
o els Suanya buscaven un títol de
noblesa, igual com el buscaven els
Soler de la Plana.
I ho van aconseguir?
Al segle XIX, en Francesc Suanya i
de Tabares de Ulloa és l’únic manresà que va estudiar a l’escola de
nobles de Madrid. I els Soler de la
Plana anaven a la Real Maestranza
de Caballería de València.
D’altra banda, els Fàbregas van ob-

tenir butlles papals i fins i tot una veracreu. Josep Fàbregas i Testagorda,
funcionari reial i fiscal de les Reials
Fàbriques de Pólvora de Manresa,
era lliurepensador, i va obtenir una
butlla papal per vincle familiar: quan
va quedar vidu, va casar-se amb una
Jolis, hereva dels Glòria i vídua d’un
capità de granaders de Barcelona, i
ella va aportar una altra butlla papal
del seu antecessor Bernat Glòria [un
comerciant que va introduir el cotó
americà a Barcelona].
A més, Maria Josep Fàbregas i
Suanya es casa, amb permís reial,
amb Diego Caballero-Infante y Gabaldón, capità del Regiment dels
Reials Ordes Nobiliaris i que era hereu d’un “Mayorazgo” [Majorat] de
Cadis. I Antoni de Fàbregas i Solà es
casa, amb permís reial, amb Maria
Cristina Muñoz de Remisa, pubilla
del marquesat de Remisa i fillola de
la reina Maria Cristina de Nàpols,
vídua de Ferran VII i casada morganàticament amb el duc de Riansares. El matrimoni no va tenir fills.
Entre tota la documentació de
l’arxiu també hi deu haver documents lligats en format llibre...
Sí. Son llibres manuscrits dels segles
XIII al XX. Per exemple, un llibre
de família del 1747, de la casa Fàbregas, o un altre llibre del segle XV
amb la història dels Pinós i dels Portella. I un d’un Portolà, fet després

de guanyar la batalla de Lepant, el
1571, per poder viatjar per tots els
ports de la Mediterrània. Aquest va
ser escrit en italià per una persona
d’origen català, potser a Nàpols,
crec jo, i en honor del Sant Pare.
Comença pels ports de la Corona
d’Aragó. En aquest llibre falta el
plànol de pergamí, en color, que va
desaparèixer als volts de la Guerra
Civil.
I altra documentació que hi ha és
.11.
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procedències. En Pere de Fàbregas,
que tenia relació de vassallatge amb
els vescomtes del Berguedà, tenia el
dret de la farga i també el dels molins, per fer farina. I tenim el document del 1230 que, a Puig-reig, es
ven el dret de la farga als templers,
que els van fer “immunes”. L’Arnau
de Fàbrega, l’any 1267, crea, després d’un plet amb Pere de Berga, el
que serà la Fàbrega de Santa Maria
de l’Antiguitat del castell de Casserres, fins a l’any 1540.

de temes militars, de genealogia, i
plànols de l’eixample de Barcelona.
I fins i tot vestimentes: tenim roba
del segle XV en endavant, sobretot
militar.
De la vostra família, els Fàbregas,
teniu documentació des que eren a
Casserres. De quina època?
El primer document on apareixen és
del 1151. Fàbrega vol dir ferreria, o
farga, i a cada castell hi ha una fàbrega, com segurament hi ha una
codina, o unes comes. I també hi ha
molts llocs on hi ha una costa, o un
mas. I així hi ha tota una sèrie de
cognoms catalans que tenen diverses
.12.

A finals del segle XV hi havia tres
línies familiars. Una línia troncal
es va quedar a Casserres, i el darrer
Fàbregas mor a casa del baró de
Casserres, que són la família Tord,
i hi ha un plet per l’herència entre
els Niubó i els Barbat, que acaba
guanyant els Niubó. Una segona línia s’estableix a Súria, que crea la
casa Fàbrega de Cererols. D’aquesta
línia, l’any 1560, al testament que
fa Francesc Fàbrega, el que sembla
que era l’hereu, hi diu que és fill
d'Antoni Fàbrega, del terme de Súria, de l’església sufragània de Cererols, i hereu de les Comes de Casserres. Aquest testador és, doncs, qui
es queda les Comes de Casserres; i
el seu germà, que es diu Cristòfol,
es queda Cererols (que és la tercera
línia familiar). La meva família prové de la línia de les Comes de Casserres.

Com arriben a Manresa, els Fàbregas?

(de Sant Miquel, i de les Piques) que
hi havia a la ciutat.

Un fadrí de les Comes de Casserres,
dels Fàbrega de la Creu [Francesc
Fàbregas major de dies, - antigament, “major de dies” era el terme per denominar un home major
d’edat, major de de 25 anys, o per
diferenciar un pare i un fill amb el
mateix nom de pila] amb el seu fill
Francesc Fàbregas menor de dies, es
trasllada a viure a Manresa. El seu
hereu, que es diu Pau Fàbregas, serà
mestre sabater, tot i que no exerceix
mai, i mena un taller de confecció de
sabates al voltant del carrer Sant Miquel (possiblement a l’actual carrer
de la Sabateria). El seu fill Pau Fàbregas mor a la guerra de Successió,
suposo que lluitant amb els Soler de
la Plana, que eren botiflers, i, així,
el nou hereu és el seu germà Tomàs.
Un germà petit a qui tornen a posar
Pau [Pau Fàbregas i Miquel], és botiguer i s’estableix a la plaça Major.
Aquest altre Pau paga un altar, a
l’església de Sant Miquel, dedicat a
Sant Antoni de Pàdua (Sant Antoni
del Pa dels Pobres), amb una imatge
de sant Pau, perquè la família provenia de Sant Pau de Casserres i a més
era el nom del patrocinador. I d’aquí
ve que a la casa de la plaça Major
se l’anomena la casa dels Paus, que
pertanyia als Fàbregas de Sant Antoni, sobrenom que se’ls va posar per
diferenciar-los dels altres Fàbregas

Aquest Pau Fàbregas tinc entès que
va ser important...
Sí. En Pau Fàbregas, a banda de fer
de botiguer, era administrador de la
Taula dels Comuns per nomenament
reial, era administrador de l’hospital
de Vic, era administrador de les cases delmeres catalanes, i administrava tot el gra de la Pabordia i dels
sagristans de la Seu. Els pagesos li
portaven el gra als soterranis de la
casa Fàbregas i ell el guardava. I
com que la gent de la ciutat també
anava a comprar-li el gra, en Pau Fàbregas tenia gent llogada per fer la
feina.
Per tant, a l’arxiu també hi ha altra
documentació d’aquella època.
Si, bona part de l’arxiu conté tota
aquesta història de la família. Al
llarg del temps hi ha hagut gent de la
família que s’ha interessat per guardar la documentació i fer història. A
la branca de Fàbrega de Cererols, a
mitjans del segle XVI, Joan Fàbrega
escrivia un llibre inèdit. D’aquesta
branca hi ha dos llibres, escrits per
Marc Torras: un, sobre els pergamins de la casa (dels segles X a
XVII), i un altre, sobre Joan Fàbrega, que va viure a finals del segle
XVII i principis del XVIII [de 1660
a 1732], i s’hi pot veure la seva vida,
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des que tenia 17 o 18 anys fins que
va morir, gràcies al fet que el Joan
Fàbrega escrivia tot el que li passava
durant la vida en una mena de dietari.
I des del Pau Fàbregas fins ara, com
ha estat l’evolució de la casa?
La casa dels Paus va anar passant
d’hereu en hereu fins arribar al meu
besavi, tot i que, abans, hi ha alguns
entrebancs. En Josep Fàbregas i Testagorda es baralla amb els fills i el
que era l’hereu, Pau Fàbregas i Suanya, que era subtinent de l’exèrcit,
mor intestat, però, a més, havia estat
desheretat pel pare perquè era carlista. El segon per ordre de naixement,
que era el meu rebesavi, havia estat
tancat al penal de Figueres, i quan
torna malalt a Manresa mor, però
també estava desheretat. Dels altres
dos germans, un se’n va a Barcelona
havent cobrat la legítima en vida del
seu pare, i l’altre, el petit, és oficial
de marina i desapareix en un naufragi a les Antilles. Així que, havent
mort o marxat tots els seus fills, que
havien estat desheretats, ho deixa
tot al seu net Marià, fill del segon.
Aquest, després de tenir plets per
l’herència amb la seva tia (casada, i
que vivia a Jerez de la Frontera), recull tota la documentació. En Marià
Fàbregas va tenir deu fills, dos d’una
dona i vuit de la germana petita de la
primera. Quan es va casar, tant amb
.14.

la primera com amb la segona, va fer
capítols matrimonials. Però era liberal i volia repartir la seva herència a
parts iguals, i els dos fills grans van
voler que es complissin els capítols
matrimonials i se’ls nomenés hereus. Així, a la seva mort l’any 1891,
el seu testament va ser impugnat, i
l’herència va quedar per als dos fills
grans, però els altres germans van
demanar que se’ls vengués la casa
Fàbregas de la plaça Major. I així es
va fer, quedant dividida en sis parts
(perquè al petit el van desheretar i
una altra germana va morir abans).
I és així com la casa va quedar finalment repartida en 36 parts indivises
l’any 1925. El meu avi, però, va anar
comprant la majoria de les parts.
I d’ell passa al vostre pare...
El meu avi va morir quan el meu
pare tenia 11 anys i la meva tia en tenia 9. La meva àvia, usufructuària de
la casa, es va tornar a casar, i aquest
seu segon marit va viure sempre de
les rendes de la casa. Però entre els
anys 20, la Guerra Civil i els anys
50 l’economia va canviar, i es va
anar venent pertinences de la casa:
quadres, armes i fins i tot propietats, com era una casa de l’Ametlla
del Vallès. La casa Fàbregas es van
vendre el 1983, i va ser buidat el segon pis, porta primera, per nosaltres
l’any 2005.

Heu dit que havia desaparegut un
mapa d’un llibre del segle XVI. Hi
ha més coses que malauradament
s’han perdut?
Sí, han desaparegut pergamins, documents reials, nomenaments, fotografies, clixés de vidre, llibres
manuscrits eclesiàstic... Es pot dir
que la biblioteca va desaparèixer
quasi tota. El meu besavi, que era
lliurepensador, tenia molts amics
federalistes, i a la fonda de la plaça
Major va fundar el Centro Federal
de Manresa, i part de la biblioteca
i l’hemeroteca de l'arxiu de casa va
anar a l’entitat. Fins i tot comprava totes les revistes que es feien a
Manresa i a la comarca. I tot això
va desaparèixer d’una manera molt
misteriosa, entre 1925 (que és quan
va morir el meu avi) i 1950.
Tot i així, de fotos en teniu unes
quantes...
La foto més antiga és de 1865, però
conservo pocs clixés, i alguns d’ells,
de vidre, estan trencats perquè van

quedar al terra de les golfes de casa
després que fessin desaparèixer uns
baguls amb documentació. A la foto
hi surt el meu besavi amb la seva
primera dona. En total, uns cinc metres lineals.
I com sorgeix la idea de constituir-se
com a arxiu?
Ho vaig fer per evitar la pèrdua de
la documentació històrica, supervivència de la memòria històrica
i del cognom de la família. El tinc
registrat al PARES de Madrid [amb
l’identificador ES.8113.AHFF], i
també al registre d’arxius de la Generalitat.
Quin futur preveu per a aquest arxiu?
Hi ha diverses opcions: escanejar
els documents i conservar-lo a la família, o dipositar-lo en una institució pública. Però de moment no hi
ha res en ferm, ja que, com he dit,
l’arxiu és viu i hi ha quatre nets que
continuen la família.
.15.

Article

Article
medieval que fou utilitzat posteriorment com a
coberta d’algun volum i
que ens ha pervingut fins
als nostres dies a través
de l’Arxiu Històric Familiar Fàbregas.

Vestigis de la
tradició litúrgica
narbonesa i de
debitoris jueus
en uns formularis
medievals
Abel Rubió i Serrat
El passat any 2019 vam
publicar a la revista
Miscel·lània Litúrgica
Catalana l’article “Vestigis de la tradició litúrgica
narbonesa i de debitoris
jueus en uns formularis
medievals”. Hi estudiem
un pergamí d’origen
.16.

La singularitat del pergamí rau sobretot en la bonica representació gràfica
de la crucifixió de Jesús,
acompanyat per la Mare
de Déu i sant Joan Evangelista i la personificació
del Sol i la Lluna, típics
elements d’època medieval. Tota la imatge està
envoltada dels formularis
d’inici dels quatre evangelis, l’ús dels quals s’ha
d’emmarcar en a la consagració d’altars segons
la litúrgia narbonesa, estesa a les nostres terres
entre els segles IX i XII.
Així doncs, s’establia que
dins de l’altar s’hi posessin no només una lipsanoteca amb relíquies, tres
fragments d’eucaristia i
tres grans d’encens, sinó
també un petit pergamí
amb els deu manaments
de la llei de Déu i els inicis dels quatre evangelis.
En el pergamí hi ha dibuixades lletres capitals

que contenen una data
de l’any 1237, juntament amb altres models
de lletra, que de manera
versemblant ens orienta
per establir una cronologia aproximada dels diferents formularis. Hi ha
diversos factors que ens
acaben d’ajudar a acotar
unes pautes per a la seva
datació.
Destaquen també els formularis de debitori per a
jueus, en un temps que
coincideix amb els inicis
i consolidació dels protocols notarials. El debitori
és la tipologia documental més estesa en aquest
període i no podem oblidar la importància jueva
en el moviment creditici
d’aquest segle XIII.
El manuscrit conté també
el formulari d’un establiment i tot d’anotacions
comptables amb els noms
i cognoms de qui paga,
que ens apropen de manera clara a l’àmbit bagenc i que permeten afirmar que l’ús d’aquests
formularis havia d’ésser
en aquestes terres. La
gran escrivania del lloc,
ben estudiada per alguns

autors, és la de Manresa,
on creiem que es gestà i
utilitzà aquest pergamí
i els seus formularis en
aquest ascens del notariat. Recordem que els
protocols notarials manresans són dels més antics de Catalunya.
Seguint les explicacions
de Miquel de Fàbregas,
veiem quina devia ésser
la tradició documental
del manuscrit i alguns
usos familiars que tingué
posteriorment
després
de servir com a cobertes
d’algun volum, probablement notarial. En el
pergamí destaquen també nou grans forats – un
d’ells, que té forma triangular, és previ al text,
però els altres foren fets
deliberadament – que
sembla que tingueren la
funció de lligar-hi unes
relíquies familiars per a
funcions litúrgiques en
l’oratori particular de la
casa Fàbregas.
Per acabar, afegirem
també que aquest pergamí és una mostra singular
d’allò que a vegades ens
arriba a través d’arxius
patrimonials. En alguns

casos, algunes simples
cobertes tenen darrere
tota una història particular que ens pot ajudar
a conèixer petits detalls
del context en què vivien

els nostres avantpassats i
que ens ensenyen a valorar una mica més el patrimoni documental i tot
allò que aquest ens explica.
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Visita al Castell
de Calders i a
les excavacions
d’Artés
Jordi Sardans i Farràs
Fotografies; Josep Llobet i
Natxo Losada
Una vintena de persones de diferents punts
del Bages i del Moianès
van participar el passat 4
d’octubre de 2020 en una
visita guiada organitzada
pels AARB, que reprèn
l’activitat sobre el terreny
després de mesos de pandèmia i amb les mesures
.18.
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de seguretat exigides. La
primera va ser una sortida oberta concentrant als
participants al mirador
del Castell de Calders.
Entre els assistents Lluís
Cerarols,
responsable
dels Serveis Territorials
a la Catalunya Central
del Departament de Cultura, que va fer notar
l’espectacular vista del
fals meandre que havia
format el riu Calders fins
el segle XVIII en què la
mateixa erosió li va permetre obrir un nou pas a

l’esquerra del Molí del
Castell, per on passa actualment. Cerarols també
ens explica que a les roques més fosques que es
veuen a l’altra banda, hi
ha la cova del cargolaire,
on hi va viure durant 25
anys un home aïllat, que
va inspirar el seu llibre de
contes que va titular amb
el mateix nom. El guia
Òscar Trullàs, arqueòleg
municipal d’Artés, va
informar de l’estat de
les excavacions que es
van reprendre el 2017 i

el 2019. Hi ha una torre
circular del segle XI, parcialment escapçada, que
va caure sobre una part
de les estructures del castell, situada en un lloc estratègic. Dalt del turó hi
ha un gran mur perimetral típic de l’Alta Edat
Mitjana, per protegir-lo.
La torre, més que defensiva és d’observació, per
avisar dels perills en una
època de trasbals dels segles X i XI. En època de
la Reconquesta contra els
sarraïns es construeixen
un seguit de torres com
Artés i Ardèvol que han
de ser fortes per resistir,
ja que estan contínuament en confrontació.
Una segona línia, a finals
del segle X, té per finalitat contribuir al manteniment i control del territori, davant les incursions
que trenquen les línies
de marques del Penedès
i Montserrat. El sistema
acústic per comunicar-se
era espectacular.
Quan avancin les excavacions s'hi poden trobar restes més antigues
romanes o ibèriques.
Posteriorment, s’hi van

posar cisternes, que eren
elements bàsics i poc a
poc van anar creant noves estructures. De moment, ja s’hi ha trobat
dues bestorres, clarament
marcades. A mesura que
van rebaixant el pla per
ampliar la zona, els investigadors van trobant
línies de mur que demostren que el castell va anar
planificant les defenses
durant el segle XIV, però
no es van acabar. Pels
materials trobats fins
ara, sigillates –ceràmica
típica de cert luxe- intueixen que hi pot haver
una ocupació prèvia a
l’Alta Edat Mitjana que
correspondria a l’època
romana. En origen, les
esglésies estan fora del
recinte del castell i conserven l’àmbit eclesiàstic. Just al penya segat, hi
ha l’església romànica de
Santa Maria del segle XI,
que estava documentada,
però no s’havia trobat fins
l’any passat. A l’entrada,
s’observa la polleguera
de l’encaix de la porta i
l’absis rectangular perquè l’han reaprofitat. En
queden trossos originals

d’argila i morter, d’uns
murs que feien dos metres d’alçada. Hi ha una
necròpolis que té continuïtat des de tombes
excavades directament
a les roques, de forma
antropomorfa del segle
XI, que posteriorment
es va ampliar en la zona
de sagrera del voltant
de l’església, que ja
s’integra dins del perímetre comtal. De moment,
però, encara no s’ha actuat sobre la necròpoli.
Van trobar un crani i van
descartar que fos de la
guerra civil, malgrat haver-hi trobat bales. Noves excavacions d’una
futura campanya, a més
d’esquelets, els serviran
per tenir nova informació: saber l’evolució del
recinte, la cronologia i
nous estudis de població
ajudaran a veure com
s’alimentaven.
També
els va sorprendre trobar
les restes d’una església
preromànica que situen
als segles IX o X, com
demostra la tipologia i
les ceràmiques que estant trobant de l’època
comtal. En queda poca
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cosa adossada al voral del
penya segat, just al costat
de l’absis de la romànica, que se n’aprofita. Es
manté l’absis, es gira una
mica l’església nova per
evitar que caigués, com
demostra la planta de la
romànica. En el pas del
segle XI, l’Església és
part del castell i canvia el
nom per Sant Miquel, devoció típica de l’època.
S’hi fan ampliacions fins
els segles XV o XVI en
uns moments en què el
castell entra en decadència. Poc després també
l’església entra en desús i
acaba enderrocada i obli.20.
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dada, tot i mantenir la devoció.
En general, els murs van a
buscar la roca, de manera
que tot quedava adossat i
al capdamunt la torre. La
roca s’erosiona a mida
que els corrents d’aigua
s’emporten l’argila fins
que cau: és imprescindible protegir-la. En totes
les campanyes arqueològiques cal preveure les
possibles erosions. Van
recuperar l’antic camí, on
en hipòtesi hi ha un dels
accessos a l’entrada al
castell. En alguns llocs,
s’observen les reformes

amb la tècnica de construcció anomenada de
l’opus spicatum, en forma d’espiga de blat. Les
excavacions continuen.
Ara cal concretar quan
comencen els moments
fundacional i d’ús. Recentment, es va descobrir
el jaciment de Feixes de
la Sala al terme d’Artés,
on la historiadora Mireia
Vila explica que caminants i forestals es van
adonar que dins del bosc
embrossat hi havia una
premsa d’oli i vi. Amb
voluntaris d’Artés, es va
començar a excavar i van
observar que la descober-

ta no era individual, sinó
que formava part d’un
àmbit on hi vivien, amb
un foc dins la llar, on van
trobar ceràmica senzilla
de teula romana. Aquest
any no han pogut excavar, però tenen ganes de
continuar perquè intuei-

xen nous àmbits. Vila
contextualitza
l’època
com un poblament dispers de l’Edat Mitjana,
que apareix en un document de l'any 938, que
descriu els límits del terme d’Artés. L’arqueòleg
Pau Alberch va esmentar

la descoberta de la Torre
del Serrat de la Cabra
d’Or i el control de la vall
d’Artés als segles IX-X,
durant l’ocupació carolíngia. L’excavació va
ser promoguda pel Museu d’Història d’Artés
el 2014. Es tracta d’una
torre de guaita, de planta
rectangular. En va remarcar una habitació destinada a la fabricació de
metalls de bronze i ferro,
amb forn inclòs. En el
transcurs de l’excavació
també s’han trobat fins
ara beines de bala del
final de la guerra civil,
possiblement de l’exèrcit
republicà en retirada.
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Visita al Museu
Episcopal de Vic.
Exposició Nord i
Sud
Jordi Sardans i Farràs
Fotografies: Josep Llobet i
Jordi Maymó
Un grup de socis dels
AARB va assistir el 15
de setembre de 2020 a
l’exposició temporal que
el Museu Episcopal de
Vic va organitzar amb
una visita guiada a càrrec de la comissària de
l’exposició, Judit Verdaguer. El tema central
Nord i Sud va ser l’art
medieval de Noruega i
Catalunya 1100-1350.
Durant aquests segles
una mateixa església
s’estenia pel conjunt de
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l’Europa Occidental, de
manera que creences,
litúrgia i imatges eren
compartides fins al punt
que pel que fa a l’art religiós no hi havia fronteres
definides estatals. Per reveure aquest paisatge artístic i espiritual medieval comú arreu d’Europa,
s’han escollit uns objectes del patrimoni noruec i
català, situats als extrems
nord i sud del continent,
separats per uns tres mil
quilòmetres de distància.
Només aquestes dues
nacions europees han
conservat en abundància
el mobiliari litúrgic entre els segles XII i XIV.
Part de la importància de
l’exposició rau en el fet
que la majoria d’aquestes
obres és la primera vegada que surten de Noruega des que foren crea-

des i la seva existència
apareix en molt poques
publicacions. El discurs
traçat pels organitzadors
de l’exposició aporta
noves mirades i explica
aspectes fins ara molts
desconeguts per tothom,
en consonància amb la
filosofia i l’objectiu del
Museu Episcopal de
Vic: mostrar bellesa per
explicar coses. Cal recordar que aquest museu conserva una de les
col·leccions d’art medieval més importants
d’Europa. Després d’una
introducció general, Verdaguer que és conservadora del Museu Episcopal de Vic i integrant de
l’equip del projecte “Magistri Cataloniae”, en el
que hi participa el museu,
va explicar que en els
primers frontals d’altar,

com el de Santa Margarida de Vilaseca del segle XII, sempre hi ha la
Verge que ocupa la part
central, després hi ha una
evolució en què la imatge titular la ocupa un rei
sant, com a precedent de
les predel·les. Sant Cebrià de Cabanyes era un
teòleg i sant oriental que
va dedicar la seva vida a
defensar els lapsi o apòstates que havien deixat el
cristianisme a causa de
les persecucions romanes. Barba i nas afilat en
dues obres separades per
tres mil quilòmetres de
distància que podien ser
tant de Noruega com de
Catalunya les dues: Sant
Cebrià, i Sant Olav de

Trondheim tenen força
similituds. Aquest apareix representat com un
sant guerrer empunyant
una gran destral. En una
altra tipologia, la del Crist
a la Creu, cal remarcar el
de Grinaker, que tracta
d’una majestat nua o el
de Haug de l’església de
Buskerud, que té pa d’or
original en la part més
important de l’obra. Les
dues són diferents de les
majestats vestides com
la de Lluçà o les Planes,
catalanes
d’inspiració
bizantina, molt populars
a Catalunya al llarg del
segle XII. Fins a mitjan
segle XIII algunes obres
a Occident es caracteritzen per l’ús del lapislàt-

zuli, que serà substituït
per la latzurita a causa
de la invasió dels mongols que tallen la ruta de
la seda. En èpoques posteriors la figura de Crist
a la Creu va canviant,
però en aquesta etapa
són cristos que regnen i
van amb corona. Tercera
tipologia, la Verge Maria com a tabernacle de
Déu i símbol principal
de l’església. Una mare
de Déu procedent del
Museu de Bergen, obra
d’importació a diferència
de Catalunya que majoritàriament eren obres
de tallers locals, com la
Mare de Déu d’Espona
del Museu de Vic atribuïda a un pintor de la
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Cerdanya, i un altre del
Museu d’Utrecht, daurada i amb corona. Són
llises i sense decoració,
de manera que anaven
adossades a algun moble.
El retaule tabernacle de
Múli és una obra monumental que és conserva a
Copenhaguen, però és islandesa. Obra important
amb pa d’or. L’inventari
del segle XIII diu que es
tracta d’una mare de Déu
dins de casetes en portes,
que defineix la tipologia
en qüestió. Prop seu, hi
ha la Mare de Déu de la
Rodona que provenia de
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la Catedral de Vic, plana per darrera i mancada
d’estabilitat que anava
adossada a un moble,
com la Mare de Déu de
Dalt.
Una obra arqueològica,
de gran interès per la història de l’art és el retaule
tabernacle de l’església
de Santa Maria de Cap
d’Aran a Tredòs. Alberto Velasco i Elisa Ros es
van adonar que formava part d’aquest retaule
monumental, però només es conserven restes
d’algunes arquitectures,
amb una gran finesa per

les seves pintures de qualitat. Al seu costat hi ha
un sant diaca que es conserva al MNAC, com un
Sant Nicolau, que li falta
el darrer batent de la portella. Algunes tipologies
que decoraven alguns altars medievals avui ja no
existeixen. La porta de
Faber conservada al Museu d’Oslo correspondria
a un retaule de dimensions espectaculars, possiblement d’una catedral
o monestir, atribuïda al
miniaturista
Matthew
Paris. El darrer espai de
l’exposició està dedicat
a la unitat dins la diver-

sitat. Només Catalunya
conserva laterals d’altar
decorats, com el de Sant
Pere al Museu Episcopal
de Vic, però el retaule
tabernacle de Sant Pere
al Museu Universitari d’Oslo, amb barba, la
clau i el llibre era reconegut arreu: diferents tipus d’obra i una mateixa
identificació. Per acabar
amb una arqueta del Mu-

seu Episcopal de Vic,
imitant l’orfebreria,
amb una escena del
calvari; i un reliquiari de la Universitat
del Museu de Bergen, que fusiona l’art
cristià, amb escenes
del nou testament i el
viking amb dos caps
de dracs de coure daurat que imiten les proes
dels seus vaixells.
.25.
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Acta Assemblea

Acta de l'Assemblea
General Ordinària de Socis
dels AARB any 2020
Amb data 2 d’octubre (divendres) a les
19.15 h. i amb l´assistència de 15 socis i de 3 membres de de Junta va tenir
lloc l´Assemblea General Ordinària de
Socis AARB 2020 a la platea del teatre
dels Carlins de Manresa.

En el primer punt de l´ordre del dia el
vicepresident Joan Badia va procedir a
la lectura de l´Acta de l´Assemblea de
l´any anterior 2019 que fou aprovada
per unanimitat, i que en forma d’annex
consta al final de l’Acta.

Durant l’acte es van prendre totes les
mesures referents a la pandèmia COVID-19.

A continuació, en el segon punt de
l´ordre del dia, el president Josep Llobet, va fer la lectura de la Memòria de
les Activitats realitzades durant l´any
2019 i que en forma d’annex consta al
final de l’Acta.

El president, Josep Llobet va obrir
l´acte donant la benvinguda a tots els
assistents i a continuació fa esment que
l’Assemblea s’havia d’haver efectuat
el passat dia 20 de març de 2020, però
va ser aplaçada a causa de la pandèmia
COVID-19.
Tot seguit el president dóna l’agraïment
en nom de la junta a totes les persones
de junta i col·laboradors que al llarg
de l’any han col·laborat d’alguna manera en benefici de la bona marxa de
l’entitat. Un cop dit això passa a la presentació de l’ordre del dia
.26.

Tot seguit, arribat el tercer punt de
l´ordre del dia, el tresorer Jordi Maymó ens fa un resum de l´estat de comptes de l´exercici 2019 i que és com segueix:
Total Ingressos 2019: 13.761,65€
Total Despeses 2019: 13.843,23€
Diferència any 2019: -81,58€.
Saldo a final d’any 2019: “La Caixa”
5.557,29 € + efectiu 2.029,27 €
TOTAL: 7.856,56€

AARB
ANY 2019
Quotes Socis
Butlletins
Sortides
Curs Cultura
Medieval
Activitats
Culturals
Administració
Local AARB
Música i
Romànic
Caixa
Pensions
Pàgina Web
Trobada
Entitat
TOTAL

INGRESSOS

DESPESES

PRESSUPOST PRESSUPOST
INGRESSOS
DESPESES

DIFERÈNCIA

7.126,00
0,00
470,00

1.082,25
4.318,53
23,10

7.000,00
400,00
500,00

500,00
3.000,00
1.000,00

6.093,75
-4318,53
446,90

594,00

1.423,00

0,00

1.100,00

-829,00

108,65

420,00

300,00

500,00

-311,35

0,00
0,00

189,42
1.118,04

0,00
0,00

300,00
1.200,00

-189,42
-1.118,04

4.590,00

3.813,10

7.000,00

6.000,00

776,90

0,00

193,20

0,00

200,00

-193,20

0,00

446,59

0,00

500,00

-446,59

873,00

866,00

0,00

100,00

7,00

13.761,65

13.843,23

15.200,00

14.400,00

-81,58

Nombre de Socis AARB a final d’any
2019: 167 Socis
S’informa també que el saldo actual a
data 21-09-2020 es de 10.864,52€
Queda a disposició de tots els socis el
detall dels ingressos i les despeses per
conceptes.
Degut a la pandèmia el tresorer, en Jordi Maymó, proposa que de cara l’any
2021 la quota de soci passi de 38€ a
20€, ja que no s’ha pogut realitzar una
bona part de les activitats previstes.
Un cop dit això posa a disposició dels

assistents tots els comprovants, i queda
aprovat el tercer punt de l’ordre del dia
En el quart punt el mateix Jordi Maymó remarcà que el pressupost previst per l’exercici 2020 és d’ingressos
10.810,00€ i despeses previstes
15.530,00€.
També va presentar una projecció de
cara a l’any 2021, amb una previsió de
saldo a data: 31-12-2021 de: 2.504,52€
Queda disposició de tots els socis el
detall del pressupost dels ingressos
i les despeses per conceptes, i queda
aprovat el quart punt de l’ordre del dia
.27.

Acta Assemblea
En el Cinquè punt de l´ordre del dia
Renovació i/o reelecció per a la Junta Directiva 2020, es comunica que
l’actual junta queda constituïda de la
següent forma:
Josep Llobet Manubens , President
Joan Badia Guitart, Vicepresident
Jordi Maymó Montesino, Tresorer
Imma Correro Cabrera, Secretària
Jordi Sardanas Farràs, Vocal
Sussi Garcia Soldevila, Vocal
Albert Galbany Gimenez, Vocal.
Han causat baixa de l’anterior Junta
Directiva per motius personals, la secretària Mireia Barbé, i el vocal Francesc Gasol i Pujol, als quals el president Josep Llobet va agrair la seva
tasca realitzada en cadascun dels seus
àmbits.
Continuen com a col·laboradors de la
Junta Directiva en diferents tasques:
Jesús Sagués, Imma Ribas, Margaret
Coll, Maria Bueno, Maria Alba Badia,
Eduard Llobet, Joan Vilamala.
La proposta és acceptada pels assistents a l’assemblea, quedant aprovat el
cinquè punt de l’ordre del dia.
En el sisè punt de l´ordre del dia en
Josep Llobet passa a presentar les activitats per al 2020-2021 informant prèviament que moltes d’elles són encara
projecte, i que per tant poden ser substituïdes o anul·lades, i que totes elles
estan subjectes a l’evolució de la pandèmia provocada per el COVID-19.
.28.

Acta Assemblea
Programa d’activitats previstes:
• Sortida matinal en vehicles particulars a les excavacions al Castell de
Calders, Excavacions a les Feixes de la
Sala, i excavacions a la Torra del Serrat
de la Cabra. Ens faran de guies els responsables de cada excavació.
• Sortida matinal en vehicles particulars al Baix Berguedà: Sant Pere de
Casserres, Església romànica de Sant
Pau de Casserres, Església romànica
amb pintures de Sant Marti de Puig-reig i Restauració del Castell de Merola.
• Presentació de Llibres
- Joan Arimany “Ermites, santuaris i
devoció popular a Catalunya“
- Francesc Canosa Farran, Sixena: “La
croada de la memòria“
- Marti Gironell, “Paraula de jueu i el
pont dels jueus“
- Carles Sànchez Marquez, “Una tragedia pintada. El martiri de Tomàs Becket a Santa Maria de Terrassa.“
- Jordi Bolós i Masclans, “Poder, Paisatge i societat a la Catalunya carolíngia“
- Jaume Moya i Plana, AA.VV. “Enciclopedia del Románico“
• Del cicle de Música i Romànic
2021, s'informa que en principi, si la
pandèmia ho permet, es preveu que es
faci el mateix cicle que hi havia previst per aquest any 2020, o amb alguna modificació si calgués, de moment

amb la programació prevista següent
de 4 concerts:
Lloc: Priorat de Santa Maria de Riubregós (Castellfollit de Riubregós)
Hora: 18.00 Guia Local
Hora: 18.30 Actuació de Lídia Pujol
Lloc: Sant Martí de Serraïma (Sallent)
Hora: 19.00 Guia Local: Joan
Sanmartí
Hora: 19.30 Grup: Efren López i
Christos Barbas
Lloc: Santa Maria d’Horta
d’Avinyó (Avinyó)
Hora: 18.00 Guia: a determinar
Hora: 18:30 Grup: Jornú (música
clàssica)
Lloc: Sant Martí de Torroella
(Sant Joan de Vilatorrada)
Hora: 18.00 Guia: Marc Vilarmau
Hora: 18:30 Grup: Lilah (grup vocal
femení)
• Viatge d'estiu: Es fa difícil saber com
estarem l’any 2021, per la qual cosa
es treballa en diverses possibilitats de
viatge d’estiu (Armènia, França, etc.)
per si és possible de realitzar-lo.
• Creació de diferents Tallers de formació: Pintura medieval i fabricació
de pigments. Com aprendre a pintar
figures medievals. Esmalts; Vitralls;
Escultura; Musica.
Muntar exposició de reproducció de
pintura

• Curs de Cultura Medieval: Hi ha el
projecte de tornar a fer un Curs sobre
la Manresa Medieval.
• Local de l’entitat: Continuarem negociant amb l'Ajuntament, per si es pot
canviar d’ubicació en un futur i també
que la nostra biblioteca pugui estar en
un lloc consultable.
• Butlleti dels AARB: durant l’any
2020: edició dels números: 191-192 i
193.
Quedà aprovat el sisè punt de l’ordre
del dia, per unanimitat.
Finalment s´arribà al setè punt de
l´ordre del dia, precs i preguntes, i al
no haver-hi preguntes, a les 20:00 h. es
dona per finalitzada l’Assemblea General de Socis dels Amics de l’Art Romànic del Bages 2020, amb l’aprovació
de tots els punts de l’ordre del dia.

Annexos
• Lectura de l’acta anterior de l’any
2018
Amb data 9 de febrer de 2019 (dissabte) a les 19:05h, amb l´assistència de
30 socis i dels 4 membres de la junta
va tenir lloc l´Assemblea General Ordinària a la sala d’actes del Centre Cultural del Casino de Manresa.
El president, Francesc Gasol, va obrir
l´acte donant la benvinguda a tots els
assistents i a continuació fa esment de
l’agraïment en nom de la junta a totes
.29.

Acta Assemblea
les persones que al llarg de l’any han
col·laborat d’alguna manera en benefici de la bona marxa de l’entitat. Un
cop dit això passa a la presentació de
l’ordre del dia
En el primer punt de l´odre del dia la
Margaret Coll va procedir a la lectura
de l´Acta de l´Assemblea de l´any anterior que fou aprovada per unanimitat.
A continuació, en el segon punt de
l´ordre del dia, en Francesc Gasol va
fer la lectura de la Memòria de les Activitats realitzades durant l´any 2018 i
que en forma d’annex consten al final
de l’Acta, fa esment també que degut
a la manca de gent, la junta s’ha vist
en la necessitat de centralitzar els esforços amb CCM i MiR en detriment
de les sortides que d’altra banda també s’ha tingut de fer alguna anul·lació
per falta de “quòrum”. I per últim fa
esment de donacions de material per
part de la família de Francesc Junyent i
d’un matrimoni de Barcelona.
Tot seguit, arribat el tercer punt de
l´ordre del dia, en Joan Badia ens
fa un resum de l´estat de comptes de
l´exercici 2018 i que es com segueix:
Saldo a final d’any: 7.668,14€
Dels que:
+ 3.391,72€ corresponen al saldo de
l’exercici 2017
+14.548,50€ Ingressos de l’exercici
(Quotes socis, M i R, Sortides...)
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Acta Assemblea
-10.272,08€ Despeses de l’exercici
(Butlletins, conferenciants, Lloguers,
Despeses administració....)
Un cop dit això posa a disposició dels
assistents tots els comprovants.
En aquest punt agafa la paraula el president Francesc Gasol que ens informa
de la baixa de dos membres de Junta
(Toni Figuera i Gene Costa) i la no renovació de Margaret Coll així com la
no renovació d’ell mateix com a president tot i que està obert a formar part
de la junta proposant com a nou president a Josep Llobet cosa que es aprovada per l’assemblea. Fet això pren la
paraula en Josep Llobet com a nou president i es passa a la convocatòria de:
l’Assemblea General Extraordinària
dels Amics de l’Art Romànic del Bages
En el quart punt El Josep Llobet ens
proposa la nova junta :
PRESIDENT: Josep Llobet
VICEPRESIDENT: Joan Badia
SECRETÀRIA: Mireia Barbè
TRESORER: Jordi Maymó
VOCALS: Francesc Gasol i Albert
Galbany
També ens comenta d’un nou grup de
col·laboradors que son els següents:
LOGISTICA: Margaret Coll, Imma
Ribas, Maria Bueno, Imma Correro.
BUTLLETÍ: Joan Badia, Anna Martí,
Jesús Sagués.

PAGINA WEB: Eduard Llobet
FOTOGRAFIES: Sussi Garcia
REPORTATGES: Jordi Sardans
AUCA AARB: Joan Vilamala, Glòria
Casas.
En el Cinquè punt de l´ordre del
dia Presentació del Pressupost de
l’exercici 2019 per part de Joan Badia que preveu tant per ingressos com
per despeses un import de 15.200,00€
Posa a disposició dels assistents el desglossament.
En el sisè punt de l´ordre del dia En
Josep Llobet passa a presentar les activitats previstes pel 2019 informant
però que moltes d’elles son encara projecte per lo que poden ser substituïdes
o anul·lades, i que ho fa de la següent
manera:
Presentació programa d'activitats:
• Exposició de l’Auca: a Santpedor,
Navàs, Artés, Pont de Vilomara, St. Vicenç de Castellet St. Fruitós i cloenda
a l’Ateneu de Manresa.
• Música i Romànic: S’esmenta que
aquest cicle serà ja el desè. Com sempre es portarà a terme durant els mesos
de Maig i Juny, hi ha les propostes
següents: Castell de Sallent, Horta
d’Avinyó, Castell de Balsareny, Castellgalí i Castelltallat de les quals se’n
escolliran quatre, no s’informa encara
de cap grup, tot i que sí que es diu que
ja que serà un any de “celebració” dels
deu anys pot haver-hi alguna sorpresa.

• Curs de Cultura Medieval es farà
a l’Octubre i serà una tercera part de
avenços i tecnologies de l’Edat Mitjana. La sòcia assistent Sussi Garcia
planteja la possibilitat de fer xerrades a
instituts per fer conèixer el romànic als
joves per intentar recuperar una tasca
que s’havia fet anteriorment i que ara
ha quedat una miqueta aparcada.
• Matinals, d’un dia de moment es
presenta possible sortida a St. Miquel
d’Olèrdola dinant a Vilanova, Museu
del Ferrocarril de Victor Balaguer, La
Tossa de Montbui, Granera, Rocafort,
St. Pere D’Abrera i Grans viatges com
Portugal, Roma, Armènia, Israel, Carcassona, Etiòpia, Bulgària, Hongria,
Sicília.... Arribat aquí i dintre el punt
de Precs i preguntes, el mateix Josep,
ens parla del desconeixement del romànic més proper a nosaltres fent esment
de que va parlar amb els “Amics de la
Seu” sobre la possibilitat d’il·luminar
el Timpà, la conservació de la portalada de Sta. Maria de Montserrat...
ens presenta a Jordi Maymó que com
ja s’ha dit en el punt anterior serà el
responsable de les sortides i ens presenta amb un Power Point molt extens
i complert la sortida prevista a final de
Curs a Roma d’una durada de 6 dies
amb visites entre altres Colisseu, Museus Capitolins, Villa Farmesina, Galeria Borghese, Museu Vaticà, Basílica
de St. Pere, Esglésies mes representatives de Roma... amb un preu al voltant
de 1.250€ Pensió complerta depenent
.31.

Acta Assemblea
també de les dates escollides, proposa
fer la sortida al juny o al setembre.
A les 20h. es dona per acabada
l'Assemblea General i Extraordinària
de Socis dels Amics de l’Art Romànic
del Bages, amb l’aprovació de tots els
punts de l’ordre del dia.
MEMORIA D’ACTIVITATS
REALITZADES AARB ANY 2019
Inauguració d’originals amb
aquarel·les sobre les vinyetes
de l’auca dels Amics de
l’Art Romànic del Bages
Dimecres 9 de Gener de
2019 a les 19.30 h.
Lloc: Vestíbul de la Biblioteca del Casino de Manresa
Assemblea general ordinària i
extraordinària de socis dels Amics
de l’Art Romànic del Bages 2019
Dissabte: 9 de Febrer, 19 h.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino de Manresa
Conferència: El Teixit i la seva tecnologia medieval
Ponent: Rosa M. Martin i Ros, Historiadora de l’Art, especialista en Tèxtils
i Indumentària.
Dimarts, 19 de Febrer de 2018, 20 h.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino de Manresa.
.32.
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Visita guiada a la fundació
Mestres-Cabanes de Manresa
Dissabte dia 9 de Març de 2019 de 11
h. a 13 h.
Visita matinal a la Fundació de l'artista
i escenògraf Josep Mestres Cabanes.
Trobada d’entitats de
romànic a Cervera
Sortida de tot el dia en autocar
Organitza: Amics de l’Art Romànic de
Barcelona
Dissabte dia 6 d’abril de 2019
El Pont de Vilomara: Inauguració de
l’Exposició dels originals de l’Auca
del Romànic i passejada per visitar
l’ermita de Santa Magdalena del Pla
(Romànica) i el pont medieval.
Dilluns dia 8 d’abril a les 15 h.
Cicle Música i Romànic 2019
Dissabte: 27 d’abril 2019
Lloc: Església de Sant Benet de Bages
Hora: 20.00 Guia: Montserrat Duocastella i Parcerisas
Hora: 20:30 Grup: Sons del Castell
Diumenge: 12 de maig 2019
Lloc: Santa Fe de Valldeperas (Navàs)
Hora: 18.00 Guia: Jaume Barberà i Soler
Hora: 18.30 Grup: Lux Fundació
Diumenge: 2 de Juny de 2019
Lloc: Església Sant Esteve i Sebastià
de Sallent
Hora: 18.30 Guia: La Trenta-sisena de

Sallent
Hora: 19:00 Grup: Ojalá-Semillas
Dissabte 15 de Juny 2019
Lloc: Església Sant Miquel de Castelltallat
Hora: 20.00 Guia: Roser Parcerisas i
Colomer
Hora: 20:30 Grup: Àniam -OrientCat
Sortida als castells de Penyafort i Mediona (Penedès)
Sortida de tot el dia en autocar
Dissabte dia 6 de Juliol de 2019
Viatge d’estiu a Roma
Del 2 al 7 de Setembre de 2019
Exposició Auca del 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:
Dibuixos de Glòria Casas i text d’en
Joan Vilamala.
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 octubre 2019
Biblioteca d’Avinyó
17 a 30 octubre 2019
Biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada
5 a 16 de novembre 2019
Biblioteca del Balsareny

Curs Cultura Medieval 2019
La comunicació a l’època Medieval
4-10-2019 divendres 20 h.
Vies de comunicació: paisatge a l’edat
mitjana a Catalunya
Conferència a càrrec de Jordi Bolòs,
Catedràtic història medieval Universitat de Lleida
18-10-2019 divendres 20 h.
Avís d’atac! Comunicació sonora entre
torres i castells
Conferència a càrrec de: Laura de Castellet, Llicenciada en Belles Arts i doctorand d’història medieval. Tesis sobre
el paisatge i arqueologia del so.
25-10-2019 divendres 20 h.
Les campanes a l’edat mitjana: comunicació, organologia i característiques.
Conferència a càrrec de: Daniel Vilarrubias, Director de l’Arxiu comarcal
del Pla d’Urgell, membre del grup de
recerca campanològica de Barcelona.
26-10-2019 Dissabte
Sortida a la torre de Vallferosa i al
Priorat de Santa Maria de Riubregós.
Visites guiades a càrrec de Laura de
Castellet.
Curs de Romànic a la Biblioteca de
Balsareny
Del 5 al 12 de desembre de 2020
A càrrec de l’arquitecte i soci: Jaume
Moya
Sortida a Santa Maria de Cornet
Butlletins dels AARB durant l’any
2019: números: 188-189-190
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Ens ha
deixat en
Josep M.
March i
Salas
El passat 21 d’octubre de
2020, els seus familiars,
ens van comunicar
la trista noticia de la
mort del nostre soci
dels AARB, el doctor i
pediatre Josep Maria
March i Salas (q.e.p.d),
persona afable, bon amic
i molt participativa en les
nostres activitats.
Lamentem profundament
tan sentida pèrdua.
Una forta i sincera
abraçada per a tota
la teva família.
La Junta dels AARB

Podeu consultar
tots els butlletins a
la nostra pàgina web
www.aarb.cat
.34.

ACTIVITATS
Assemblea General
Ordinària de Socis
dels AARB 2020
Divendres dia 2
d’octubre de 2020
Hora: a les 19.15 h.
Lloc: Sala de la
platea del teatre dels
Carlins de Manresa
C/Sabateria, 2.
Divendres dia 2
d’octubre de 2020
Hora: a les 20.00 h.
Lloc: Sala de la
platea del teatre dels
Carlins de Manresa
C/Sabateria, 2.
Un cop acabada
l’Assemblea de
Socis, els arqueòlegs
de l’empresa
Arqueòlegs.cat ens
faran una explicació
amb imatges sobre
la sortida matinal
a Artés i Calders
del diumenge dia
4 d’octubre.

Sortida matinal a
Artés i Calders
Diumenge 4 d’octubre
Sortida a les 9 h en
vehicles particulars.
Places Limitades.
Inscripció prèvia
obligatòria al
correu electrònic:
aarb@aarb.cat o al
finalitzar l’Assemblea
de Socis.
Programa de
la Sortida:
Lloc de Trobada:
Avinguda Dolors,
núm. 6 (Zona Lidl)
de Manresa.
9.30 h
Mirador Castell de
Calders (N-141c,
15 entrada a la

urbanització de
la Guardia).
Visita al castell de
Calders, depenent
del estat del camí
preveure caminar
(pujada) d’uns
7/8 minuts).
11.30 h.
Visita a les
excavacions
d’Artés, Feixes de
la Sala i Serrat de
la Cabra d’Or.
13.30 h.
(lliure) o anar a fer
una copa de cava al
Sindicat d’Artés.
La sortida serà
comentada
per l’equip de
Arqueòlegs.cat
que realitzen les
excavacions.
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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

