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Editorial

Un escut per 
al Castell de 
Castellar
Roser Parcerisas i Colomer
Dibuixant: Oriol Garcia Quera

Les antigues famílies no-
bles al llarg dels segles 
van anar fent el seu propi 
escut, un símbol gràfic 
que representa un cog-
nom.
Cada nissaga, a par-
tir d’aquest cognom o 
d’algun fet històric que 
hagués protagonitzat, va 
crear una imatge i la va 
posar al seu escut.

Com ja sabeu a finals de l’any passat i en plena pandèmia, 
la nostra entitat finalment va poder celebrar l’Assemblea 
General ordinària de socis de l’any 2020 i també una sor-
tida matinal a Artés i Calders. Aquest any 2021 encara 
seguim en plena pandèmia, però les perspectives de va-
cunació permeten ser més optimistes i esperem poder tirar 
endavant el XIè Cicle de Música i Romànic i el Curs de 
Cultura Medieval, així com també algunes sortides que 
anirem programant.
Durant tot aquest temps, cal remarcar que hi ha hagut unes 
donacions importants d’arxius particulars, de persones 
molt arrelades a la nostra entitat.
Per una banda, a finals de l’any 2020, en Francesc Ville-
gas, soci fundador i ex-president dels AARB, va lliurar a 
l’Arxiu Comarcal del Bages, una gran part del seu impor-
tant arxiu particular, en concret el seu fons documental i 
bibliogràfic.
D’altra banda també les propietàries de l’Arxiu “Jaume 
Pons”, Anna i Maria Teresa Pons Ribolleda, van signar 
un contracte de cessió dels fons documental, fotogràfic i 
bibliogràfic recollits per Jaume Pons i Agulló, també soci 
fundador i expresident dels AARB a favor de l’Ajuntament 
de Manresa, per tal de dipositar-los a l’Arxiu Comarcal 
del Bages. D’aquests dues importants donacions en fem 
esment en uns articles en aquest mateix butlletí.
Així com també relacionat amb el tema dels arxius, fem 
esment del reconeixement per part de les institucions, de 
l’Arxiu Patrimonial de la Casa Fàbregas de Manresa, amb 
el nom d’Arxiu Històric Fàbregas, de Sant Vicenç de Cas-
tellet.
Per últim cal esmentar que el passat 24 de gener d’enguany, 
ens va deixar el conegut advocat i historiador Xavier Sitjes 
i Molins (q.e.p.d) soci fundador de la nostra entitat, el qual 
també havia fet una donació d’una part del seu arxiu foto-
gràfic, a l’Arxiu Comarcal del Bages.
Des de l’entitat dels AARB, agraïm aquest gest de les 
esmentades donacions, ja que per un costat assegura la 
conservació dels arxius, i també per altra banda, permet 
la consulta propera a tots els ciutadans i estudiosos de la 
nostra comarca.
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Amb el pas del temps 
aquests símbols s’enlla-
cen els uns amb els altres 
pels diferents matrimonis 
entre famílies i es van su-
mant.
Al castell de Castellar, en 
mil anys d’història docu-
mentada que tenim, tan 
sols hi ha hagut dues nis-
sagues de senyors.
La primera és la de Seguí 
de Castellar que fa testa-
ment el 1022. Podríem 
dir que aquesta és la fa-
mília dels conqueridors, 
els que creen un territori.
Al segle XIII aquesta 
primera família es troba 
endeutada i perd el feu. 

El 1281 el castell i el 
seu terme ja han passat 
a mans d’un tal Arnau de 
Grevalosa.
La descendència d’Arnau 
de Grevalosa arribarà 
fins a l’actualitat can-
viant, això sí, el cognom 
diverses vegades quan 
s’hereta per línia feme-
nina. 
El cognom Grevalosa 
s’acaba el 1621 amb la 
mort de la senyora Jerò-
nima de Grevalosa i és el 
més representatiu i propi 
del castell de Castellar.
A partir d’aquesta data 
entra una branca menor 
dels Amat, senyors de 

  

Castell de Castellar a 
Aguilar de Segarra.



.5.

Article

.4.

Article

.4.

li va donar el càrrec de 
Correu Major del Princi-
pat i li va concedir el tí-
tol de Comte de Castellar 
per comptes del de baró 
que havien ostentat els 
seus avantpassats.
Va ser durant aquest 
temps, el 1709, quan Dn. 
Francesc va comprar la 
torre d’Alella i se la va 
arreglar.
A l’hort o jardí de la to-
rre hi ha una font, la Font 
de la Salut, i l’aigua surt 
d’una roca. El senyor de 
Castellar va fer construir 
una capella que acull la 
font i la roca d’on brolla 
l’aigua en un ampli re-
cinte. A la coberta hi ha 
una volta de creueria i la 
clau de volta és l’escut 
del Comte de Castellar 
esculpit en pedra.
Les parets interiors del 
temple estaven decora-
des amb plafons de ra-
joles de diferents temes, 
els dos més coneguts “La 
Xocolatada” i La Cursa 
de braus”, dues llunetes 
semicirculars a banda i 
banda de la part alta de 
les parets laterals. “La 
Xocolatada” representa-

Vacarisses i Castellbell, 
que sempre s’afegeixen 
el Grevalosa com a des-
cendents que són, per 
línia femenina, dels sen-
yors medievals de Caste-
llar.
Més endavant els Amat, 
per casament, passen a 
dir-se Càrcer i després 
Vilallonga que és l’actual 
cognom de Dn. Joaquim 
de Vilallonga i Bofill el 
darrer hereu de la nissaga.
Tornem a l’escut.
A l’interior de la Seu 
de Manresa, sobretot a 
les capelles de la girola, 
s’hi poden veure els es-
cuts d’una gran part de 
la noblesa medieval del 

va una festa a la Catalun-
ya del segle XVIII on a 
més de menjar xocolata 
es ballava una sardana 
i “La Cursa de braus” 
representava la Plaza 
Mayor de Madrid. Segu-
rament un era dedicat a 
Catalunya i l’altre a Es-
panya. Aquests plafons 
actualment es troben al 
Museu del Disseny de 
Barcelona.
A la paret frontal del 
temple de la Salut enca-
ra avui s’hi poden veure 
a cada banda de la font, 
el plafó dels “Grassos” i 
el plafó dels “Prims” que 
representen l’abundància 
i la misèria. Entremig i 
damunt de la font hi ha la 
Mare de Déu de la Salut, 
també en rajoles. 
A més d’aquests hi ha 
vestigis d’un altre plafó 
de rajoles dedicat a la 
Guerra de Successió i del 
qual s’han trobat rajoles 
esparses que han estat 
col·locades com a recan-
vi de les que es trencaven 
als altres plafons. 
El 1714 el bàndol aus-
triacista va perdre la 
guerra i Dn. Francesc va 

Bages i també d’algunes 
famílies burgeses que 
van contribuir a la cons-
trucció de l’església gòti-
ca: els Desfar, Fontanet, 
Ricolf, Vilaró, Iglesies, 
Calders, Saera, Gomà, 
Rialbes etc. 
Tot i que els Grevalosa 
també van contribuir a 
la construcció de la Seu, 
el seu escut no apareix 
al temple, possiblement 
hagi estat canviat o hagi 
desaparegut durant el pas 
del temps. 
No tenim doncs l’escut 
medieval dels Grevalosa 
però sí que n’hem pogut 
trobar un d’aquesta fa-
mília fet al segle XVIII i 
d’estil barroc.

L’escut data de 1710 i 
va ser fet per Dn. Fran-
cesc d’Amat, de Planella 
i de Grevalosa, senyor 
de Castellar entre 1697 
i 1723. Està esculpit a la 
clau de volta de la cape-
lla de la Font de la Salut 
a l’hort-jardí de la torre 
que Dn. Francesc tenia 
a Alella i que es coneix 
com Ca les Monges o 
Can Castellar.
Aquest edifici, que està 
catalogat, encara es con-
serva i està en espera de 
restauració.
Dn. Francesc d’Amat va 
ser un fervent defensor 
de la causa austriacista 
durant la Guerra de Suc-
cessió. L’arxiduc Carles 

 

Ca les Monges 
o Can Castellar 
a Alella

 

Escut de Dn. Francesc d’Amat, de 
Planella i de Grevalosa esculpit 
a la volta del temple de la Salut 
al jardí de Ca les Monges.

 

Escut de Dn Francesc d’Amat, 
senyor de Castellar, redibuixat sobre 
fons blanc per Oriol Garcia Quera.

 

Escut de Dn. Francesc El 
mateix escut sobre fons negre.
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ser represaliat. Les seves 
propietats van ser confis-
cades i els seus títols van 
ser abolits.
Tot i així, passat un 
temps, els seus fills van 
recuperar les propietats: 
la torre d’Alella, el feu de 
Castellar i les cases que 
tenien a Barcelona. 
La clau de volta del tem-
ple de la Salut ha patit 
desgast i humitats per 
causa del temps i la des-
cura però gràcies a les 
moltes fotografies de 
prop que va treure la fa-
mília Mir-Pallàs, hereus 
i descendents de la Sra. 
Teresa Cardona de Pol 
antiga propietària de la 
casa, s’ha pogut desxifrar 
i refer.
A partir de la clau de vol-
ta del templet de la to-
rre d’Alella el dibuixant 
Oriol Garcia Quera, que 
ja havia fet d’altres di-
buixos pel castell de 
Castellar, ha redibuixat 
l’escut i li ha donat color.
És un escut barroc, tal 
com s’estila al segle 
XVIII, i mostra una coro-
na a dalt i uns ornaments 
de cargols i volutes a 

 

Plafó de rajoles 
de la Mare de 
Déu de la Salut, 
damunt la font.

Plafó dels 
“Grassos” 

al temple de 
la Salut. 

 

cada banda que s’ajunten 
a baix. 
Els símbols són els cog-
noms de Dn. Francesc 
d’Amat, de Planella i de 
Grevalosa i la seva famí-
lia.
Hi ha quatre quarters. A 
dalt: a l’esquerra el braç 
armat que representa els 
Amat, i a la dreta un peix 
que representa els Plane-
lla. A baix: a l’esquerra el 
grèvol dels Grevalosa i a 
la dreta el llentiscle dels 
Lentisclar.
L’esposa de Dn Francesc 
era Dna. Marianna de 
Lentisclar i Pinyana.
En posar-hi el color 
s’ha respectat la tradició 
heràldica reconeguda de 
totes aquestes famílies de 
la noblesa catalana. 
La torre d’Alella surt 
esmentada al “Calaix de 
Sastre” del Baró de Mal-
dà que hi anava sovint 
com a invitat dels seus 
parents Amat.

P.D.: La grafia Dn. / Dna 
es un tracte que es do-
nava als nobles al segle 
XVIII.

 

Escena del plafó de 
la Xocolatada. Els 
assistents ballen 
una sardana.

 

Altra escena del 
mateix plafó. 
Els convidats 
mengen xocolata.

 

Plafó de rajoles  
Bombardeig de 
Barcelona durant la 
Guerra de Successió.

 

Soldat lluitant 
a la Guerra de 
Successió.
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L’aqüeducte de la 
Font dels Llops de 
Manresa, estat de 
la qüestió
Jordi Sardans i Farràs
Fotografies de Josep Llobet i 
de Jordi Maymó

El passat 10 de març, 
tècnics d’Aigües de 
Manresa, Laura Ro-
dríguez Giró, arxivera 
de la Séquia i historia-
dora; Gerard Serra, 
tècnic en explotació de 
xarxes i Sergi Grau, en-
ginyer tècnic que por-

ta Innovació d’aigua, 
i treballa a Can Font; 
Antoni Graells, el pro-
pietari de terres, la 
capella i el dipòsit de 
l’aigua de Sant Pau, la 
família del qual el 1944 
va comprar les finques 
a Josefina Niubó de la 
masia provinent de la 
Baixa Edat Mitjana de 
Cal Barnadàs de Cas-
serres; el president del 
Centre d’Estudis del 
Bages, Francesc Co-
mas; l’historiador Jordi 
Piñero, i dos membres 
de la junta dels Amics 
de l’Art Romànic, un 
d’ells el president Josep 
Llobet, van avaluar so-
bre el terreny les obres 
que s’han fet a l’entorn 
de l’aqüeducte de la 

Font dels Llops a la ba-
rriada de Sant Pau, la 
feina que resta per fer, 
alhora que van intentar 
interpretar la distri-
bució de l’aigua per la 
zona a través del dipò-
sit i la funció històrica 
del monumental aqüe-
ducte. Es tracta de dos 
importants elements 
patrimonials, que amb 
el temps, han perdut en 
part la seva funció.
Es va analitzar la im-
portància del torrent i el 
barranc dels Llops en un 
moment en què no hi ha-
via tubs de pressió. Anto-
ni Graells explica que el 
torrent fa un sifó i passa 
per dalt de la línia dels Fe-
rrocarrils Catalans entre 
Martorell i Manresa, que 

es va inaugurar el 1924, 
segons ratifica Fran-
cesc Comas. La majoria 
d’expedicionaris remun-
ten feixes amunt, on se-
gons explica Graells, “hi 
havia parcel·les que no 
tenien dret a rec del dipò-
sit”. Troben clavegueram 
en un dels ramals i antics 
recs colgats, fins arribar a 
observar l’aqüeducte des 
de dalt d’una de les bal-
conades. In situ, queda 
clar que l’aqüeducte ser-
via per regar l’antic camp 
de futbol, ara inactiu i 
desaprofitat, i una sèrie 
de parcel·les de camps 
de feixes de regadiu del 
voltant i damunt la via 
dels Catalans, explica 
Grau, deixant clar que és 
a la part alta de la banda 
esquerra del torrent, que 
es troba a la cua de la cua 
del regadiu d’un ramal de 
la Séquia, que correspon 
al final de la línia de San-
ta Clara. Probablement 
arribava poca aigua a 

l’estiu, Graells confirma 
que “recordo que efec-
tivament patíem per re-
gar. Des que era un nen 
sempre havia escoltat 
que hi havia problemes 
d’aigua”. La conclusió és 
clara: si no tenien l’aigua 
del dipòsit, no podien re-
gar. Graells també recor-
da que en la seva infàn-
cia es feia molta verdura 
i molts pagesos anaven a 
vendre a la Plaça.

Catàleg 2011
Segons el Catàleg del 
2011, l’aqüeducte de 
l’Obaga de Sant Pau està 
situat a 150 metres del 
camp de futbol. És una 
obra d’enginyeria po-
pular d’inicis del segle 
XVIII, situat a l’est del 
barri de la Balconada. 
Era de gran utilitat per 
ampliar la zona de re-
gadiu a Sant Pau i deixa 
d’utilitzar-se quan és ca-
nalitzen les obres del di-

pòsit municipal cap a la 
barriada. El seu director, 
Toni Vilanova, assenya-
lava que caldria redac-
tar un estudi patrimonial 
i reconeix que manca 
investigació historio-
gràfica i d’expedients 
d’obres per documentar 
les transformacions so-
fertes. També s’hi recull 
que l’any 1700, segons el 
jesuïta J. Segarra Pijoan, 
que el 1990 va publicar 
Manresa i Sant Ignasi 
de Loiola, l’Abat de Po-
blet vengué l’ermitori 
de Sant Pau de monjos 
cistercencs als jesuïtes 
del Col·legi de Manresa. 
El Catàleg remarca que 
per donar vida a la zona 
i assegurar el regatge, 
els veïns van construir 
el dipòsit i l’aqüeducte. 
Pel que fa al dipòsit ex-
plica que està vinculat 
al sistema de la Sèquia 
de Manresa, amb plan-
ta rectangular que en un 
dels seus costats esdevé 

Article
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un mur de contenció i 
per l’altra està excavat. 
La porta emmarcada per 
carreus té una llinda pro-
tegida per trencaaigües. 
Als seus peus hi ha una 
pica quadrada de pedra.

Cal més neteja
Tots els assistents vam 
poder observar que 
l’aqüeducte és molt gran 
de capçada i té 40 metres 
de llargada. Graells, que 
confessa que feia anys 
que no hi havia estat, ob-
serva que malgrat estar 
catalogat falta la placa 
que indiqui que és un Bé 
Cultural d’Interès Local 
(BCIL). Prop d’ell hi ha 
el pontarró de cal Sato-
ca. Els voltants es van 
desembrossar els mesos 
de novembre i desembre 
de 2020 i posteriorment 
s’han triturat i netejat 
més canyes. Enguany 
s’hi ha fet un camí nou. 
Aigües de Manresa va 
col·locar-hi dos tubs, un 
dels quals, “fa por que 
no es tapi quan baixi 
una rierada”, argumen-
ta Llobet. Gerard Serra 
conclou que s’haurà de 
netejar. Llobet explica 

que “l’Ajuntament es va 
comprometre a tallar to-
tes les figueres que per-
judiquen les pedres de 
la paret,” tal i com con-
firma Graells que adver-
teix que “no n’hi ha prou 
en tallar-les, sinó que les 
han d’ensulfatar amb ru-
duc”. També explica Llo-
bet que “vam ser diver-
sos membres dels AARB 
les que vam treballar-hi a 
fons per netejar la zona, 
plena d’heures”. Més 
amunt, s’hi observa una 
balma que alguns dels 
presents van qualificar de 
cova troglodítica.

Obra d’envergadura
Per saber en quina di-
recció anava l’aigua de 
l’aqüeducte es fan di-
verses proves, amb una 
pilota de petanca i sobre-
tot amb nivells igualats 
amb un cordill, amb què 
s’aconsegueix fer una 
línia recta llarga. Queda 
clar que fa poc pendent. 
Sergi Grau conclou que 
hi passaven uns 15 l/s 
d’aigua i llença la hipòte-
si que podria ser que fes-
sin el dipòsit per alliberar 
aigua i tenir recursos per 

passar la crisi d’estiu. A 
la que el dipòsit quedava 
ple, enviaven l’aigua cap 
a l’aqüeducte. “L’única 
cosa que podria ser és 
que fessin el dipòsit i en 
lloc d’enviar l’aigua cap 
a l’altre sector la derives-
sin cap aquest. Omplen 
el dipòsit durant l’hivern 
i els mesos en què en ne-
cessiten més, de juny a 
setembre, tiren de dipòsit 
i fan venir l’aigua per re-
gar aquesta banda”. Però 
és una alternativa, per-
què dipòsit i aqüeducte 
sembla que no estan co-
municats entre sí. Ara bé, 
“si van fer la Séquia és 
perquè no tenien una font 
que donés molta aigua, 
la dels Llops n’aporta 
poca”, diu Grau que man-
té aquesta hipòtesi, “obra 
hidràulica i dipòsit po-
drien estar lligats com al-
ternativa”. Laura R Giró 
diu que també poden es-
tar units com a propieta-
ri, que efectivament és el 
mateix. Una altra obser-
vació: “la pedra de dalt 
és una pedra única buida-
da, amb lloses contínues, 
fetes en forma d’U” diu 
Grau. Llobet explica que 

“val una fortuna perquè 
és pedra ben treballada”. 
Efectivament, el pont va 
costar molts diners.

Conclusions
Per Jordi Piñero: “L’aigua 
baixava d’un rec (que 
avui ja és clavegueram) 
que anava fins al torrent, 
amb poca aigua i ajunta-
va la que venia d’altres 
recs”. En el primer plànol 
ben fet sobre la Séquia, 
obra de l’enginyer Marià 
Potó, el 1867, Laura R. 
Giró assenyala que “que-
da clar que abans que es 
fessin aquestes obres ja 
existia un torrent”. Per 
Sergi Grau: “Tira dos o 
tres metres més avall, 
el que vol dir que estem 
parlant d’una obra d’una 
envergadura notable”. O 
són dues obres indepen-
dents o una va permetre 
fer l’altra: “sigui com si-
gui, es tracta d’una obra 
molt important.” “On la 
base de pedra és antiga”, 
assenyala Llobet. Laura 
R. Giró apunta que: “la 
capacitat per poder-la fer 
és dels jesuïtes”, i tot in-
dica que les van construir 
abans de ser expulsats de 
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l’Estat espanyol el 1767 
pel rei Carles III: el gran 
dipòsit que emmagatze-
mava aigua de la séquia 
i l’aqüeducte de la font 
dels Llops.
Jordi Piñero assenyala, 
però, que l’aqüeducte 
no té una relació directa 
amb el dipòsit. I diu que 
portava les aigües d’un 
aqüífer que brollava a la 
zona de la Balconada, in-
dependent de la Séquia. 
Malgrat tot, admet que 
les dues obres poden es-
tar relacionades ja que 
formaven part d’una xar-
xa que distribuïa l’aigua 
al regadiu de Sant Pau. 
El dipòsit regaria l’àrea 
oest de l’actual barri de 
Sant Pau, mentre que 
l’aqüeducte subministra-
ria l’aigua a l’àrea est a 
l’altra banda del barranc 
de la Font dels Llops. 
Quan els jesuïtes retor-
nen recuperen el Col·legi 
segons remarca Ignasi 
Bajona, exprofessor del 
Peguera i autor d’un lli-
bre sobre el Col·legi de 
Sant Ignasi, però a la se-
gona expulsió ja donen 
el Col·legi per perdut i 
s’emporten els recursos 

a Sarrià a finals del XIX. 
Amb la desamortització, 
s’ho queda la compan-
yia de l’industrial man-
resà Pau Sagristà i Cia, 
veler del segle XVIII. 
Josep Llobet comuni-
ca: “Estem intentant que 
els jesuïtes ens diguin la 
data de la compra de la 
finca a Poblet”. Piñero 
diu que “vaig anar a mi-
rar l’Arxiu dels jesuïtes 
de Barcelona, per veure 
si sortien els llibres de 
comptes que no depe-
nien de la Cova sinó del 
Col·legi de Sant Ignasi, 
perquè eren comptes se-
parats. En ser una despe-
sa gran pensava que ho 
trobaria, però caldrà tor-
nar-hi”. Sergi Grau insis-
teix en el fet que: “És una 
obra important que val 
molts calers i està molt 
ben feta”. Cada cop veu 
més clar que “hidràuli-
cament, és per estalviar 
aigua per poder regar 
aquesta zona”.

Microclima especial
Jordi Piñero recorda que 
l’aqüeducte es veia més 
alt abans que ara i la so-
lució seria “netejar-ho tot 

ben net”, i segons Graells, 
“caldria ensulfatar-ho 
l’any sobre”. Visualment 
des de peu de camí sem-
bla que anés a l’inrevés 
de la realitat, però no és 
així. Es troben dos distri-
buïdors d’aigua i es pen-
sa que amb les obres del 
clavegueram hi van tirar 
molta terra. Gerard Se-
rra comenta que: “S’ha 
de controlar el sobreei-
xidor, tallar els arbres i 
les canyes, per veure fins 
on arriba”. Un cop ana-
litzada la cota s’observa 
que l’aqüeducte està a 
250 metres i a 230 el di-
pòsit, des del peu de la 
boixa: 20 metres més alt. 
Cinc metres per sota el 
dipòsit es podia traves-
sar i regar l’altra banda. 
Per tant, permet regar un 
sector entre la cota 250 
i 225. Aquests 20 o 25 
metres de desnivell ser-
veixen per regar la ban-
da de l’aqüeducte. Així 
conclou l’enginyer Grau: 
“Regava la banda esque-
rra del torrent que inclou 
el camp de futbol, en 
unes feixes que no tenen 
molt de sol, on abans hi 
haurien terrasses”. Insis-

teix en què la relació hi-
dràulica semblaria clara: 
es construeix el dipòsit 
per poder regar també 
aquesta altra part. Josep 
Llobet diu que segons li 
ha explicat un pagès de la 
zona: “hi ha un microcli-
ma a la vall que permet 
que faci menys fred que a 
Manresa, com també pas-
sa a la vall del Paradís”. 
Quan a la zona de rega-
diu de Sant Pau cal tenir 
en compte que era molt 
més gran. El tren, la ur-
banització i la construc-
ció de la carretera a pri-
mers dels 70 va fer retro-
cedir una horta molt rica. 
Així ho analitza Francesc 
Comas: “El meus pares 
sempre em deien que les 
millors faves i, sobretot, 
les maduixes de Manresa 
eren dels camps de Sant 

Pau. que eren els pri-
mers que les collien. Fet 
lògic si tenim en comp-
te que estan orientats a 
migdia, protegits per la 
Balconada de Sant Pau 
i amb moltes més hores 
d’insolació que les zones 
del Poal o Viladordis on 
la boira a l’hivern hi és 
més persistent”.

Dipòsit d’aigua i 
molins polvorers
Pel que fa al dipòsit 
d’aigua té una interessant 
porta neoclàssica, des 
d’on s’obre el dipòsit per 
poder regar. Els tècnics 
arriben a la conclusió 
que fa 4 metres d’alçada 
i actualment hi havia un 
metre i mig de fondària. 
En total té una capacitat 
per guardar 1.500 metres 

cúbics d’aigua. Segons la 
placa explicativa, el di-
pòsit fa 26 metres, amb 
parets incloses. També 
insinua una relació amb 
els Polvorers, des que 
algú va dir que la bola 
de la porta del dipòsit era 
una bomba d’artilleria. 
Una hipòtesi més serio-
sa és la de buscar aigua 
sense sal que al seu dia 
va exposar l’historiador 
Lluís Virós, sense que 
de moment s’hagi pogut 
demostrar. El santfrui-
tosenc Jaume Plans en 
el seu magnífic article 
sobre “Les fàbriques de 
pólvora a Manresa i al 
Bages, publicat al núme-
ro 102 de la revista Do-
vella el 2009, parla del 
refí, però no n’esmenta 
cap relació. És clar que 
els molins polvorers es-
taven situats a l’altra 
banda del riu Cardener, 
però en l’altre costat hi 
havia instal·lacions del 
refí, que podrien tenir un 
ús secundari respecte al 
regadiu. Virós m’explica 
que la pólvora estava 
formada per sofre, car-
bó vegetal mòlt i nitrat 
de potasi i salnitre, al-
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Donació “Arxiu 
Villegas” a 
l’Arxiu Comarcal 
del Bages
Francesc Villegas 
i Martínez
Jordi Sardans

A començaments d’a-
quest any el col·leccio-
nista Villegas va lliurar la 
major part del seu arxiu 
particular a l’Arxiu Co-
marcal del Bages (ACB). 
Segons Villegas fins al 
mes de març “tan sols 
han marxat del meu arxiu 
particular un centenar 
de caixes de les mil que 
hauran de carregar. Fins 
ara, s’han endut Barcelo-
na ciutat i llibres Ambla, 
amb la paraula Catalun-
ya. Per exemple, arqueo-
logia.cat; romànic.cat... 
Pel que fa a la Catalunya 
Central continuaré arxi-
vant”. Em reconeix que 
“és impossible fer-te ara 
un llistat de tots els te-
mes que vaig entregar: 
museus, maquis, política, 
dona, masies, modernis-

me, excursionisme, etc”, 
però sí que puc dir que hi 
ha més de 32.000 mono-
grafies locals; unes 600 
caixes UNI amb petit for-
mat, postal, fotos, goigs, 
tot a mils. Marc Torras 
va fer-ne un inventari, 
que jo encara no he re-
but de la Generalitat”.
Villegas el 1984 va ser 
oficialment cofunda-
dor dels Amics de l’Art 
Romànic del Bages, enti-
tat on va ser-ne president 
durant set anys. Entre les 
seves publicacions des-
taquen les dedicades al 
romànic. Així el 1982 és 
autor del llibre: “El romà-
nic del Bages. Estudis 
dels edificis romànics re-
ligiosos”. En complir-se 
20 anys d’existència dels 
AARB va escriure una 
monografia de 10 anys 
de l’entitat: “Amics de 
l’Art Romànic” i “Man-
resa medieval”. Com a 
membre de la junta dels 
AARB va ser el represen-
tant de l’entitat al Con-
sell Municipal de Cultu-
ra. Del 1980 al 1983 va 
ser secretari dels Amics 
de la Seu. Cap de vendes 
de Lemmerz, el 2001 va 

publicar la història de 
l’empresa: “De Casals 
a Hayes-Lemmerz. Una 
empresa centenària de 
Manresa (1894-2000)”. 
També va ser coautor 
dels llibres “Art a Man-
resa”, de Joan Vilaró; i 
“El Bages, aproximació 
al medi natural i humà de 
la comarca”, del Centre 
Excursionista de la Co-
marca de Bages (CECB). 
President del Grup pes-
sebrista de Manresa, a fi-
nals del 2019 va presen-
tar el llibre “De Joanca-
della a Collbaix, 50 anys 
de pessebres del CECB”. 
A més de disposar d’una 
interessant biblioteca de 
monografies locals, el 
seu afany col·leccionista 
s’ha especialitzat en els 
goigs i molt específica-
ment en les postals de 
marededeus. Durant 10 
anys va ser el responsa-
ble de la publicació del 
Butlletí dels AARB. Ha-
via col·laborat des del 
1962 a la premsa man-
resana: Manresa, Gazeta 
de Manresa i El Pla de 
Bages i s’havia encarre-
gat de la portada de Pax, 
òrgan de la Seu. 

guns d’aquests elements 
s’havien de refinar per 
poder fer després la pól-
vora. Per triturar els ele-
ments més grossos calia 
anar a baix el riu, on els 
batans, instal·lació hi-
dràulica que fa moure un 
eix que pujava un mar-
tell, era imprescindible. 
“Hi havia una instal·lació 
petita dels Polvorers, se-
gons un company que 
m’ho va explicar. Tecno-
lògicament no hi ha cap 
relació, però sí que exis-
teix la instal·lació del 
refí”. Virós explica que 
uns quants “vam anar a 
Vic, on l’auxiliar de la 
Mensa episcopal ens va 
dir que tenia documents 
de Manresa, referits al 
Col·legi de Sant Ignasi, 
que cal consultar, per-

què hi ha explicacions 
de compres”. Piñero té 
clar que l’escola dels je-
suïtes s’autofinançava 
explotant terres, que en 
principi donaven poc i 
després per augmentar-
ne la rendibilitat es van 
convertir en regadiu, tot 
passant del secà a l’horta. 
Virós explica que el refí 
volia dir refinar el sal-
nitre, principal material 
de la pólvora, tasca que 
feien particulars de Man-
resa amb les fargues, que 
necessiten una circula-
ció d’aigua, que no els 
pot proporcionar el riu 
per manca de bombes 
d’aigua, perquè era una 
instal·lació molt costosa.
Comas confirma que el 
1865 van tancar els mo-
lins de pólvora: “Quan 

es va construir la línia 
de tren entre Manresa 
i Barcelona  (anys cin-
quanta del XIX) es va 
considerar que la fàbrica 
de pólvora era un perill 
i per això es van traslla-
dar les dependències del 
«Refino» (nom amb què 
també eren conegudes) 
a l’altra costat del riu, a 
prop del camí de la font 
de Fans, i només va que-
dar en l’emplaçament 
primitiu els magatzems 
d’ingredients, els molins 
i el taller de granissar. 
Una vegada reconstruït, 
va tornar a funcionar 
sota la direcció del Cos 
d’Artilleria fins l’any 
1865, en què una llei va 
portar a l’extinció defini-
tiva dels molins de pólvo-
ra en aquest indret”.

Article
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Donació “Arxiu 
Jaume Pons” a 
l’Arxiu Comarcal 
del Bages
Jaume Pons i Agulló
Jordi Sardans

Aquest passat mes de 
març, l’alcalde Marc 
Aloy Guàrdia, i les pro-
pietàries Anna i Maria 
Teresa Pons Ribolleda, 
van signar un contrac-
te de cessió dels fons 
documental, fotogràfic 
i bibliogràfic recollits 
per Jaume Pons Agulló, 
a favor de l’Ajuntament 
de Manresa, per tal de 
dipositar-los a l’Arxiu 
Comarcal del Bages. En 
un comunicat conjunt, 
les dues institucions re-
coneixen el valor històric 
del fons documental i 
es feliciten que la famí-
lia el posi a disposició 
dels investigadors i de la 
ciutadania, seguint la vo-
luntat del col·leccionista 
de compartir-lo. N’assu-
meixen la difusió pública 
i en faciliten la consulta. 
Jaume Pons Agulló va 

néixer el 19 de febrer 
de 1933 i va morir el 23 
de novembre de 2014, 
col·leccionista i arxiver 
particular, va ser un di-
vulgador de la història 
i la cultura manresana, 
que va reunir una àmplia 
documentació en suports 
diversos, per posar-la a 
l’abast de les persones i 
entitats interessades. Els 
fons lliurats a l’Arxiu Co-
marcal del Bages com-
prenen documentació 
manuscrita o mecanos-
crita; fotografia, clixés i 
postals; impresos (pro-
grames, cartells, recor-
datoris, fulls volanders, 
d’entitats, associacions i 
institucions manresanes 
i del Bages); hemeroteca 
(diaris, revistes i butlle-
tins); biblioteca (llibres 
i opuscles); material au-
diovisual; plànols de la 
ciutat; arxius particulars 
(Sarret i Arbós, Llobet, 
Guitart, Casas i Quinta-
na); retalls de premsa, 
actes notarials, goigs, 
una vintena de pergam-
ins de l’època medieval 
i altres. A més, hi cons-
ta material de temàtica 
montserratina i del Bages 

així com documents, lli-
bres i materials antics de 
tota mena. En aquest sen-
tit, cal remarcar el llibre 
de Montserrat del 1600, 
Santo Tomàs d’Aquino 
de 1546, La vida de Juan 
Garín de 1604, una Acta 
testamentària de mitjans 
del segle xv. La venda 
del Castell de Castellet 
de 1360 i un Dret de 
Vassallatge firmat pel rei 
Pere III. A més de l’única 
còpia que existeix del 
Llibre Verd local, un 
llibre de la Història de 
Manresa del segle xix i 
el llibret de la Passió 
manresana del 1800. Bi-
bliòfil i col·leccionista, 
professionalment exercí 
d’auxiliar de farmàcia 
fins que es va jubilar. 
Membre de diverses en-
titats, destacà als Amics 
de l’Art Romànic del 
Bages, on l’any 1980 en 
va gestar la creació en 
ser membre fundador de 
la Delegació al Bages, 
juntament amb Francesc 
Villegas i Jaume Solde-
vila, de la qual en seria 
President i posteriorment 
secretari. D’aquesta enti-
tat obté el premi Carreu 

l’any 1984 i el premi Ca-
pitell el 1986. Dels Amics 
de la Seu, en va ser vice-
president a la junta del 
1979 al 1983. El 1976 
és Secretari del Cercle 
Artístic i el 1979 forma 
part de la Junta Gestora 
que presideix l’entitat. 
Amb Eugènia Vilaró fun-
den l’Agrupació Catala-
na d’Entitats Artístiques 
que instauren el guardó 
Sparo, escultura feta per 
Ramon Oms, lliurat per 
primera vegada l’any 
1986 a Frederic Marés. 
Posteriorment a Salva-
dor Dalí i, per últim, a 
Josep M. Subirachs, el 
1988. A més d’arxiver 
del Montepio de Con-
ductors. En els darrers 
anys va ser President de 
la Congregació i Confra-
ria dels Sants Patrons de 
Manresa, President de la 
Confraria de la Mare de 
Déu de l’Alba de la Seu, 
Secretari de la Confra-
ria de la Minerva de la 
Seu i dels Amics de Sant 
Marc, així com responsa-
ble de la Confraria de la 
Puríssima i de la Verge 
dels Dolors. Un cop ju-
bilat, va formar part del 

voluntariat de la Seu, on 
estudia i va ser guia de 
la basílica, s’integra dins 
del Consell Parroquial i 
també de l’acolliment. 
També va ser president 
i un dels impulsors de la 
Processó del Divendres 
Sant a Manresa. Pons va 
col·laborar amb Regió7, 
en la publicació d’un ar-
ticle setmanal de divul-
gació del patrimoni de 
la ciutat a la secció Me-
mòria Gràfica del suple-
ment Revista, durant set 
anys. Des del maig del 
2002 i fins al maig del 
2007 escrivia un article 
mensual a la revista local 
El Pou de la Gallina so-
bre Carrers amb història 
il·lustrats amb fotogra-
fies antigues. L’any 1998 
va rebre el premi Ole-
guer Bisbal, instituït per 
la revista El Pou l’any 
1996, amb l’objectiu 
d’homenatjar personat-
ges genuïnament man-
resans, triats mitjançant 
votació popular entre 
els lectors i subscriptors. 
L’any 2014, Òmnium 
Cultural li va atorgar, a 
títol pòstum, el premi 
Lacetània (Premi Regió 

7 de Comunicació). Va 
col·laborar amb TV3, 
deixant pel·lícules per 
al programa Te’n recor-
des? Durant nou anys va 
fer programes a Ràdio 
Manresa, entre els quals 
destaca Manresa, pam 
a pam i durant un any 
també amb Televisió de 
Manresa, amb Conèixer 
Manresa, com a guionis-
ta, editor i realitzador. 
També havia col·laborat 
en el butlletí Somnis de 
l›Associació de Veïns 
del Barri Antic, al butlle-
tí Pax, de la Seu i al diari 
Gazeta de Manresa.
Va realitzar exposicions 
locals i comarcals, entre 
les quals: “L’Exposició 
retrospectiva de pro-
grames de la Llum”, 
Manresa 1800-1925, o 
“l’Exposició Commemo-
rativa del 50 aniversari 
de l’Institut Nacional de 
Segon Ensenyament”, i 
edicions com “Els Ge-
gants de Manresa”, i la 
del llibre Art a Manresa, 
entre altres. L’any 1983 
publica dos volums dins 
la Col·lecció Monogra-
fies de temes locals i co-
marcals del Centre Ex-
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cursionista de la Comar-
ca de Bages (CECB) que 
porta per títol Manresa: 
1885-1935: cinquanta 
anys d’història gràfica. 
L’any 1991 editava un 
llibret sobre curanderis-
me i medicina popular i 
feia una conferència al 
Congrés de Medicina de 
Manresa sobre el tema. 
Aquell mateix any, fa 
una altra conferència 
–L’escrivania pública a 
Manresa–, que llegeix a 
la Trobada d’Estudiosos 
del Bages. Edita el llibre 
de M. de Mas y Casas 
que porta per títol Me-
moria histórica de los he-
breos o judios en Manre-
sa. Amb Salvador Redó 
i Martí publica l’any 
1995 Montserrat 1890-
1930: recull gràfic i 
l›any 1997 Montserrat 
1858-1958: recull gràfic, 
ambdós editats per Par-

cir. Aquesta darrera pu-
blicació inclou un en-
registrament en vídeo. 
L’any 2004 va escriure 
l’opuscle L’expulsió 
dels jueus va arribar a 
Manresa. Especialment 
remarcable va ser la pas-
sió per la fotografia, fa-
cilitada per la tasca de 
col·leccionista, fins a 
aconseguir un veritable 
arxiu on clixés i foto-
grafies s’acumulen dins 
l’arxiu particular amb 
una àmplia temàtica so-
bre Manresa i comarca, 
tot adquirint materials 
de diferent procedència, 
suport i època. A l’arxiu 
personal hi ha quaranta 
mil fotografies en paper, 
noranta mil negatius fo-
togràfics, vuit-centes 
caixes amb material di-
vers, dos mil cinc-cents 
llibres de tots els àmbits 
i èpoques i uns setanta-
dos pergamins. A banda 

d›altres documents com 
són els programes de 
les Festes de la Llum i 
Major, premis, cursos i 
conferències. Només de 
Manresa l›arxiu compta 
amb més de 5.000 fo-
tografies i mil clixés de 
vidre. També conserva 
clixés de planxa i clixés 
de boix. Ha fet donacions 
al Monestir de Montse-
rrat de 750 negatius de 
vidre dels anys 1890 
fins al 1930, a la Cova 
dels Jesuïtes, i a l›Arxiu 
de la Corona d›Aragó. 
A Cardona hi va deixar 
en dipòsit la documen-
tació sobre la Baronia 
d›Abella de la Conca 
i, a l›Arxiu Històric de 
Manresa, avui ACB, hi 
va donar un manuscrit de 
1823, el Llibre de Regis-
tre de la Junta de Govern 
de la Ciutat i el seu Antic 
Corregiment.

Reconeixement 
català a un arxiu 
particular bagenc
Miquel De Fàbregas 
Sabater
Jordi Sardans

En la darrera actua-
lització del  Directori 
d’Arxius de Catalunya, el 
23 de febrer d’enguany,  
ja s’ inclou l’Arxiu His-
tòric Fàbregas (Arxiu 
Patrimonial de la Casa 
Fàbregas de Manresa), 
amb els arxius institucio-
nalitzats del Bages, amb 
el nom d’Arxiu Històric 
Fàbregas, de Sant Vicenç 
de Castellet, situat al nú-
mero 7 del carrer Mercè 
Rodoreda. De manera 
que s’incorpora Catalun-
ya dins del Cens-Guia 
d’Arxius d’Espanya 
i d’Iberoamerica, del 
Ministeri de Cultura i 
d’Esports. El directori 
d’arxius, és un instru-
ment de comunicació 
entre arxius i ciutadans 
i un servei de suport al 
Sistema d’Arxius de Ca-
talunya, mitjançant el 

departament de Cultura. 
I també facilita la relació 
d’arxius públics i privats 
de Catalunya que es tro-
ben institucionalitzats i 
en situació regularitzada, 
amb un responsable efec-
tiu que ha ordenat i regla-
mentat l’accés de la con-
sulta. Aquest nou arxiu 
del Bages s’incorpora als 
ja existents de l’Abadia 
de Montserrat, al dels 
Jutjats, municipal i de 
la Seu de Manresa i de 
l’Arxiu Comarcal del 
Bages; l’Arxiu Històric 
de Cardona, Súria, Sant 
Fruitós de Bages, Sant 
Joan de Vilatorrada i 
Sant Vicenç de Castellet.
Fins aquest 2021, el re-
coneixement de l’Arxiu 
Fàbregas que conserva 
el 50% de l’arxiu patri-
monial de la família, ha 
estat possible gràcies a 
l’Associació Catalana 
de Documentació His-
tòrica, Patrimonial i Fa-
miliar, que forma part 
de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, entitat 
reconeguda pel Minis-
teri de Ciència i Cultura 
espanyol. Del seu arxiu 

cal remarcar uns 200 per-
gamins, documents di-
versos i reliquiaris fami-
liars. Té documents des 
del segle XI, amb plecs 
d’escriptures del XV al 
XVII, alguns cosits amb 
escriptura carolíngia dels 
segles X i XI. Del segle 
XIX guarda papers de les 
guerres carlines. Conser-
va alguns diaris d’una 
hemeroteca que era més 
extensa i el seu arxiu fo-
togràfic té imatges des de 
1865, amb alguns clixés 
de vidre. Del segle XX 
disposa de la gestió de la 
casa Fàbregas, documen-
tació sobre el Cinema-
tógrafo Murillo, papers 
sobre el Café Colón fins 
el 1920. Diverses vega-
des ha denunciat la docu-
mentació desapareguda 
com el fons del Centre 
Federal, documents de 
la casa pairal de l’Angle 

Podeu consultar 
tots els butlletins a la nostra 
pàgina web www.aarb.cat
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de Navarcles o nomena-
ments de ciutadans hon-
rats i cavallers. Lamenta 
la pèrdua dels pergamins 
de la casa Quintana que 
conservaven documents 
des del segle XIII, segells 
familiars i documents ba-
gencs.
Fàbregas és un dels da-
rrers associats als AARB. 
Políticament, de jove 
havia militat al PSAN. 
Va estudiar Arqueolo-

En record de 
Xavier Sitjes 
i Molins
Jordi Sardans. AARB

Mort el 24 de gener de 2021, l’advocat 
Xavier Sitjes va ser un dels membres 
fundadors dels Amics de l’Art Romà-
nic del Bages (AARB), entitat per 
la que va fer diversos articles de di-
vulgació de l’art del Bages i d’altres 
d’investigació sobre el preromànic i el 
romànic a la comarca, al Berguedà i a 
la conca del Cardener, o sobre l’art fu-
nerari. L’1 de desembre de 1984 va re-
bre el premi Capitell de l’entitat. Nas-
cut a Sallent el 19 d’octubre del 1921 
es va establir a Manresa el 1946. Pro-
fessionalment va exercir l’advocacia 
preferentment en temes de dret civil 
i mercantil. Fou diputat primer de la 
Junta del Col·legi d’Advocats de Man-
resa i va formar part de la Comissió 
Lingüística del Consell dels Col·legis 
d’Advocats de Catalunya. L’any 1960 
es va incorporar com a militant a Unió 
Democràtica de Catalunya (UDC) i 
en va ser conseller nacional i secretari 
local i comarcal. Va contribuir a la de-
mocratització de la vida política de la 
ciutat. El seu compromís el va fer par-
ticipar en un manifest de condemna a 
la dictadura franquista el setembre de 
1975 que li va comportar una multa 
de 100.000 pessetes per part del go-
vernador civil Martin Villa, que va ser 

amnistiada pocs anys després. Va ser 
un dels impulsors de l’Assemblea del 
Bages i va formar part del Comitè per-
manent de l’Assemblea Democràtica 
del Bages. Es definia com a naciona-
lista integral i l’any 1978 es va donar 
de baixa d’UDC, quan el partit va re-
nunciar al dret a l’autodeterminació 
i donava suport a la Constitució de 
1978, tot i que durant la dècada dels 
anys 80 s’hi va tornar a incorporar, ja 
es considerava més un militant inde-
pendent.
El seu interès per la cultura es mani-
festa durant la dècada dels anys 70 del 
segle passat, quan el 1973 publica el 
seu primer llibre sobre “Sant Benet de 
Bages”. Al que seguiran el 1977: “Les 
esglésies pre-romàniques del Bages, 
Berguedà i Cardener, així com les 
romàniques de les esmentades comar-
ques, el 1986. És autor també d’una 
monografia sobre el castell de Balsa-
reny i ha estudiat a fons els ponts me-
dievals del Bages, l’art funerari me-
dieval a la conca alta del Llobregat, 
el barroc al Bages, el claustre romà-
nic de la Seu, argenteria i orfebreria, 
l’enginyeria militar vuitcentista i so-
bre arquitectura civil medieval. Així 
mateix, és autor d’uns 200 articles 
que va començar a publicar a la revis-
ta Bages (1953-1963), on es va atrevir 
a fer-hi la primera editorial en català. 
També ha col·laborat assíduament 
a Dovella, L’Erol de Berga, Ausa de 
Vic, l’Anuari de Cervera i en d’altres 

gia Hispànica de 1981 a 
1984 a la Universitat de 
Barcelona i havia parti-
cipat en les excavacions 
al Cogulló, que dirigia 
l’especialista manresà 
Miquel Cura, i d’altres al 
Berguedà amb Jordi Bo-
lós. Participa dels cursos 
que Armand de Fluvià di-
rigeix dins l’Associació 
Catalana de Genealogia 
Heràldica i Sigil·lografia 
a l’Arxiu Històric Nacio-
nal. Professionalment ha-

via treballat a Perramon 
i Badia, a la Companyia 
de “Abastecimientos 
Cargil España” del Port 
de Barcelona, a la His-
pano Química de la Zona 
Franca, als laboratoris 
farmacèutics Menarini 
de Badalona i Huber. Del 
2001 al 2004 va ser cap 
de serveis de la fàbrica 
Pirelli de Manresa i fins 
el 2008 va ser tècnic de 
manteniment de màqui-
nes industrials.
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Dissabte 15 de maig
Priorat de Santa Maria de Riubregós (Anoia) 
Actuació a càrrec de Rusó Sala (Cançó d’Autor) 
i Miriam Encinas Laffite 
A les 18.00h visita guiada i concert 

Diumenge 30 de maig
Sant Miquel de Castelladral - Navàs (Bages)
Actuació a càrrec d’Efrén López i Alba Asensi 
(Música Antiga) 
A les 18.00h visita guiada i concert 

Dissabte 12 de juny
Sant Martí de Torruella - Sant Joan de 
Vilatorrada (Bages)
Actuació a càrrec de Lilàh (Música Tradicional)
A les 19.00h visita guiada i concert 

Diumenge 27 de juny
Santa Maria d’Horta d’Avinyó (Bages)
Actuació a càrrec de Duet Violet (Música 
Barroca) 
A les 18.00h visita guiada i concert

Comiat d’en 
Ferran Brunet i Vilà

Provaré d’explicar quins records ens 
deixes.
Et recordo feliç, pare.
T’han passat moltes coses a la vida i 
jo només t’he acompanyat durant la 
meitat del camí. Sé que et van passar 
coses dures i tristes, pare. I et recordo 
feliç
Vas perdre el pare molt jove. Però 
el Joan, David i la mare hi van ser. I 
molta altra gent. A tu t’havia agradat 
sempre estar acompanyat. La gent, els 
amics, la família. I si bé no necessita-
ves ser el protagonista, mai fallaves a 
donar suport.
A quantes associacions vas estar? No 
sabria pas dir-les totes. Associacions 
esportives, culturals, de beneficència, 
polítiques.... Tu has sumat pare. Ets 
dels que has sumat.
Deixa’m continuar explicant que la 
família m’heu ensenyat moltes coses. 
M’heu ensenyat què és l’amor. Com 
s’estima més enllà de les aparences. 
El dia a dia. Un sentiment generós, 
compassiu i decidit. Jo ho he après 
així.
També he après a ser generós, gràcies 
a tu. La generositat, crec que és una 
de les característiques que et definien 

millor. I ser bondadós i persistent.

El teu catalanisme ( bé, diguem-ho 
clar: independentisme ), va fer que us 
la juguéssiu fent reunions polítiques a 
casa vostra, en ple franquisme.

I és que no et van agradar mai les in-
justícies. I no em refereixo a aquella 
justícia basada en l’abús de poder, 
sinó en una justícia més cristiana, ba-
sada en d’humanisme. Tu, no ens vas 
ensenyar a competir. Tu ens vas en-
senyar a col·laborar.

A no odiar. A respectar.

Podria continuar, amb tants records !! 
Ens has ensenyat tantes coses.... hu-
militat, a tenir paciència, a fer primer 
una cosa i després una altra....

Però això no és tot. T’ho aniré demos-
trant de mica en mica, perquè no em 
vull acomiadar del tot de tu. Però ara 
no hauràs d’anar amb cadira de rodes. 
Podràs tornar a caminar, pare. El què 
tu volies.

Brindaré per tu pare, i ho faré pensant 
en tots els que ens acompanyen, o que 
han tingut un moment per pensar en 
tu, i en els que ja no poden.... i en al-
guns que ploren per no poder ser amb 
tu, per culpa de la Covid. No els veus 
aquí, però hi són de cor...

de més especialitzades com Acta Ar-
cheologica et Historica Mediaevalia... 
El 1946 va ingressar al Centre Ex-
cursionista de la Comarca de Bages 
(CECB), on hi va fer de secretari i 
també hi va publicar el primer article 
en català després de la guerra. Va ser 
un dels fundadors i el primer secretari 
de la delegació de Manresa d’Òmnium 
Cultural, des d’on es va implantar un 
Secretariat d’Entitats per coordinar 
les activitats culturals manresanes i 
de seguida des d’Òmnium van orga-
nitzar les classes de català. President 
dels ex-alumnes de l’institut Lluís de 

Peguera, president dels Amics de la 
Seu, també va ser un dels fundadors 
del Centre d’Estudis del Bages (CEB) 
el 1978. Ha rebut diversos premis: el 
1986, va rebre el Premi Bages de Cul-
tura; el 2012, la Medalla de la Ciutat 
al Mèrit Cultural; i el 2018, el Premi 
Recercat, de l’Institut Ramon Munta-
ner, pels seus anys de recerca del pa-
trimoni.
Persona extraordinàriament educada, 
però alhora ferma en la defensa de les 
seves conviccions i un apassionat de 
la seva nació. Franc i directe era un 
conversador intel·ligent i respectuós. 

Música 
i Romànic

XI CICLE DE CONCERTS
A TEMPLES ROMÀNICS
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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:


