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Malgrat les limitacions que ens provoca la pandèmia, la nostra entitat segueix endavant, i aquest
any sí, hem pogut realitzar el XIè Cicle de Música
i Romànic 2021, el qual considerem que ha estat
un bon èxit, tan a nivell musical dels grups participants, dels guies explicatius i també d’assistència
de públic, tot i les limitacions en l’aforament permès.
Aquest fet, ens anima ja a pensar en una nova
edició de Música i Romànic de cara l’any vinent
2022, que esperem es pugui desenvolupar, ja amb
tota normalitat.

També, si tot va com sembla que ha d’anar, de
cara a l’últim trimestre d’aquest any, esperem poder realitzar el tradicional Curs de Cultura Medieval, activitat també estrella de la nostra entitat,
i que l’any passat es va haver de suspendre per
les restriccions de la pandèmia, activitat que val la
pena recordar que portàvem desenvolupant ininterrompodument des de l’any 1985.
D’altres activitats també tradicionals de la nostra
entitat, com sortides, excursions, i viatges, esperem que aviat es puguin tornar a desenvolupar
i tornar poc a poc al nostra programa habitual
d’activitats.
Per últim recordar-vos que on-line, ens podeu
buscar i trobar a la nostra página web, i a les xarxes socials a través del Facebook i Instagram.
La Junta dels AARB

.2.

Article

El conjunt
patrimonial
de la Sala i el
Palau Prioral
de Monistrol
de Montserrat.
Història dels
edificis i els
seus usos durant
l’edat mitjana i
moderna

El palau prioral és la construcció d’arquitectura
gòtica civil més important del Bages i una mostra de
primera magnitud dins l’àmbit català.
BIBLIOTECA COMARCAL DE CATALUNYA – Regió 7

Aquest casal monistrolenc té una gran semblança
amb d’altres dels segles XIV i XV existents a Catalunya, entre els quals en podem citar diversos del carrer
de Montcada i d’altres de Barcelona.
XAVIER SITJES I MOLINS

Carlos Pizarro Carrasco
La comarca del Bages
alberga un conjunt històric-artístic de gran interès que encara roman
desconegut. A l’extrem
del pont gòtic sobre el
riu Llobregat i al peu de
l’anomenada Bestorre,
trobem a l’entrada del
nucli antic de Monistrol
un complex patrimonial
singular que va esdevenir

centre de l’administració
feudal del monestir de
Montserrat i que va evolucionar al llarg dels segles amb diversos estils
arquitectònics: el Palau
Prioral, el celler de la

Sala i l’edifici habitatge
de cal Pla, l’aqüeducte de
Cal Pla i el molí fariner
de la Canaleta.
La majoria d’aquests
elements, que són de
propietat privada, estan
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catalogats com a “béns
d’interès local”, si bé els
escuts dels priors Ramon
de Vilaregut i Jaume de
Vivers del Palau Prioral
gaudeixen d’un major
grau de protecció 1. En
els darrers anys, el municipi ha canalitzat les
aigües perennes procedents de la Font Gran, la
principal surgència del
massís de Montserrat, i
ha urbanitzat l’entorn. El
passeig de la Canaleta ha
permès dignificar i apropar als ciutadans -si més
no, visualment- algunes
d’aquestes restes del passat monistrolenc.
Malgrat això, caldria
portar a terme una intervenció i un estudi complert que posés en valor
la importància d’aquest
conjunt i donés a conèixer als ciutadans: a) el patrimoni industrial i agrari
vinculat a l’aigua; b) el
conjunt històric-artístic
medieval format pel pont,
la Sala i el Palau Prioral i
els elements modernistes

Article
de l’edifici de cal Pla. En
aquest sentit, no hi ha
dubte que la restauració
del pati del palauet gòtic
posaria al descobert els
elements més característics d’aquest edifici,
que van romandre amagats pel pas del temps i
els usos contemporanis.
Així mateix, es podrien
establir visites guiades
per difondre l’interès
històric i arquitectònic
no només d’aquesta joia
del patrimoni català, sinó
de tot el conjunt històric
esmentat.
Per tal de comprendre
la seva importància i les
modificacions que han
sofert al llarg dels anys,
en aquest article fem una
aproximació a la història
dels edificis i els usos
que han tingut especialment la Sala i el Palau
Prioral mentre van ser
propietat del monestir
de Montserrat: des dels
seus inicis fins abans de
les desamortitzacions del
segle XIX.

1. La casa dels priors
de Montserrat: de la
sala vella al palauet
gòtic
La primera notícia documental de la Sala data
de l’any 1245, quan el
prior montserratí Guillem de Bellver compra
unes cases adjacents per
quaranta sous. La Sala
ja era el lloc des d’on
s’administrava la senyoria de Montserrat al
territori de Monistrol.
Tot i així, possiblement
l’edifici es remunta al
segle XI, moment en
què juntament amb la
construcció que avui coneixem com la Bestorre
-situada dalt d’un turó
veí- va servir de protecció i defensa al primitiu
poblament monistrolenc:
dispers, farcit de masos
i alous amb molta vinya,
i on ja s’havia emplaçat
l’ermita o església de
Sant Pere.2
Una “sala” o “aula” era
a l’edat mitjana una casa

1. Inventari del Patrimoni Cultural de Monistrol de Montserrat (2009). Diputació de Barcelona- Ajuntament de Monistrol de Montserrat. < https://patrimonicultural.diba.cat/>.
2. Garcia Burgas, Alfons (2015). “Monistrol abans de Montserrat: els mites fundacionals (s. IX-X)”. Butlletí dels Amics
de l’Art Romànic del Bages, núm. 177, p. 7-10
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Vista del sector oest del celler de cal
Pla, antiga sala, amb tres dels arcs
diafragmes i una sagetera tapiada al
fons; el pilar de maó és posterior, de
1895. A la dreta, detall d’un arc de
doble dovellat. (Fotografies extretes
d’Ignasi Grau; Manuel Val: 2004)

fortificada anàloga a les
sales dels castells.3 En
aquest sentit, en un document del segle XIV es diu
3.
4.
5.

que l’indret es coneixia
antigament com a fermer
sala.4 A més, al soterrani
de l’actual edifici de Cal
Pla, on es conserva amb
algunes petites modificacions la sala vella, el mur
original de les parets té
un gruix considerable (1
m – 1,20 m) i encara es
poden veure dues sageteres -ja tapiades-, cosa
que indica que a l’edat
mitjana el nivell del terreny estava molt per
sota de l’actual. En conjunt es tracta d’una sala
gairebé rectangular que
en el seu interior fa 24,75
m de llargada i uns 7,4
m d’amplada mitjana. A
part d’algunes divisions i
afegits interiors moderns,
està
compartimentada
per sis arcs diafragmes
apuntats (el sisè ja destruït), alguns dels quals
tenen doble dovellat.
En algun moment, sobre

aquesta sala vella es van
construir dues plantes
que es corresponen amb
l’habitatge actual de Cal
Pla, com ho demostra la
pervivència de carreus
regulars d’unes parets
antigues a la façana sud.5
Més enllà del caràcter
defensiu de la Sala, cal
destacar la funció residencial i econòmica de la
casa dels priors. Xavier
Sitjes i Molins, autor del
principal estudi sobre el
Palau Prioral, assenyala
que cap al segle XII es
van començar a fer a Ca-

Quintana, Joan-Xavier (2011). Monistrol de Montserrat: història d’una vila i les seves muralles. Ajuntament de Monistrol de Montserrat, p. 27.
Ribas, Benet (1997). Annals de Montserrat (1258-1485). Barcelona: Curial Edicions Catalanes – Publicacions Abadia
de Montserrat, p. 176. La nota és de Joan-Xavier Altés.
Grau, Ignasi; Val, Manuel (2004). Estudio físico constructivo de Cal Pla Monistrol de Montserrat. Projecte fi de carrera. Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, Taller de Patrimoni
Arquitectònic, p. 52, 56, 58. Xavier Sitjes (1994), a “La Sala de Montserrat, a Monistrol”, dins La crisi de l’Edat Mitjana a la Catalunya Central. Mis cel·lània d’Estudis Bagencs, 9. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, p. 227, també
esmenta aquestes dues plantes.
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talunya “sales” o edificis grans sense divisions
interiors al costat de la
torre dels castells, que
era on vivia la família
del senyor o del castlà i
rebien l’homenatge dels
vassalls; així mateix, de
la de Monistrol, destaca
que havia estat “la sala
on el prior o els seus
monjos auxiliars podien
tractar amb els colons i
guardar-hi les parts dels
fruits que corresponien
al cenobi, com a censualista o perceptor de rendes en espècie”.6 És possible que dita torre fos
l’anomenada Bestorre,
encara que alguns autors
han assegurat que a finals
del segle XIII la Sala
tenia la seva pròpia “turri prioris” i que era allà
on tenia lloc el principal
acte de reconeixement
del vassallatge.7
Tenim notícia que L’any
1320, en el moment en
què s’estava començant
6.
7.
8.
9.
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Sobre un arc escarser, una
galeria tapiada d’arcs
gòtics situada al costat nord
del pati del Palau Prioral.
(Fotografia extreta d’EstatuetRedó-Soldevila: 1982).

La Sala cap a 1320. (Fotografia extreta
d’Ignasi Grau; Manuel Val: 2004).

a construir el pont gòtic
de Monistrol sobre el
Llobregat, el prior Bernat Escarrer va permetre
el mestre d’obres Guillem Artús allotjar-se a
l’hospicio nostro quod
vocatur Sala de Munistrollo i usar el seu celler
de vi per donar de beure als obrers.8 Per tant,
podem confirmar també
l’ús de l’immoble per
hostatjar els pelegrins
que ja transitaven cap al
santuari de Montserrat.
La Sala cap a 1320. (Fotografia extreta d’Ignasi
Grau; Manuel Val: 2004).
El Palau Prioral es va
configurar a partir de

1335 amb les successives compres que va
realitzar Ramon de Vilaregut de les cases adjacents a la Sala, pel que
sembla almenys quatre
immobles.9 L’esmentat
prior de Montserrat va
deixar la seva empremta
a través dels escuts amb
tres faixes horitzontals
col·locats a diversos capitells de la galeria gòtica ara murada, situada
al primer pis sobre tres
dels costats del pati; segons Xavier Sitjes, de la
seva època són també les
partes mestres i les de dit
celobert. Per les seves
dimensions, es tractava
d’un palauet o casal i tot

Sitjes (1994: p. 226).
Batlle, Joan B. (2017). Textos montserratins inèdits dels segles XIII-XIV: llibres del sotsveguer de Manresa. Monistrol
de Montserrat, s.n., p. 7.
Sitjes (1994: p. 226).
Ribas (1997: p. 185). Actualment aquest immoble té una planta de 367 m2, segons les dades del cadastre https://www1.
sedecatastro.gob.es/.

indica que estava comunicat amb la sala vella
com a mínim a través
d’un portal que encara
s’observa tapiat entre un
i altre immoble.10 Al nou
palau prioral sembla que
s’hi va allotjar el rei Pere
III l’any 1344 quan es va
desplaçar al monestir de
Montserrat. Un altre fet
important és que Vilaregut, que la va convertir
en residència permanent
dels priors montserratins,
hi va morir durant l’assot
de la Pesta Negra l’any
1348.11

Posteriorment, Jaume de
Vivers hi va fer reformes,
el que explica la presència del seu emblema amb
un peix en banda esculpit en un portalet adovellat en una de les parets interiors del recinte;
no creiem que ho sigui,
però, l’escut situat sobre
una finestreta cega a la
part baixa de la façana
de la plaça Doctor Carles Amat de l’edifici del
Palau Prioral, que segons
Sitjes es tractaria d’una
reconstitució moderna a
partir de les restes d’un

portalet adovellat ubicat
entre la galeria i l’estança
nord de la planta noble del
palauet gòtic.12 El mateix
prior va fundar el 1360 el
benefici de la capella de
Santa Caterina, que estava dins del palau, de la
qual que no s’han trobat
restes. 13 En el context de
la Guerra dels Dos Peres,
les necessitats econòmiques de la monarquia
catalanoaragonesa van
permetre que el monestir
li comprés la jurisdicció
civil i criminal de Monistrol l’any 136314, per la

10. Sitjes (1994: p. 226-227) indica que n’hi devia haver més abans que amb la desamortització del segle XIX els edificis
passessin a propietaris diferents i s’aparedessin els dos edificis.
11. Altés, Francesc Xavier (1997). “Introducció”, dins Ribas (1997: p. 68)
12. Sitjes (1994: p. 228). Un altre element impostat és la finestra coronella col·locada prop de la cantonada, amb alguns
ornaments vegetals originals. Sitjes assegura que hi va haver d’aquest tipus d’obertures al primer pis de la façana del
carrer del Pont, encara que ignorem el perquè d’aquesta afirmació.
13. Altés (1997). “Introducció”, dins Ribas (1997: p. 73). Com afirma Sitjes, no hi ha cap indici del lloc on estava aquesta
capella. Zoile Gibert l’esmenta el 1824 i per les seves notes la ubicaríem en algun lloc de la façana est de les cases de la
Sala, mirant al pont. (Pizarro, Carlos (2019). El domini senyorial i eclesiàstic de Montserrat a l’Antic Règim. La crònica
de Zoile Gibert sobre Monistrol (1824). Avià: Ajuntament de Monistrol de Montserrat- Centre d’Estudis d’Avià, p. 157).
14. Ribas (1997: p. 195).
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Planta baixa de l'edifici de l'antic Palau Prioral

Primer pis de l'edifici de l'antic Palau Prioral
15. Quintana (2011: p. 127-131).
16. Altés (1997). “Introducció”, dins Ribas (1997, p. 73).
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Elaboració
pròpia a
partir del
text i plànol
de Xavier
Sitjes (1994).

Elaboració
pròpia a
partir del
text i plànol
de Xavier
Sitjes (1994).
Fotografies
extretes
d’EstatuetRedóSoldevila
(1982).

qual cosa el Palau Prioral
va esdevenir també seu
judicial del poder feudal
de Montserrat; així mateix, el 1369 el rei Pere
III ordenà la fortificació
de Monistrol i a principis del segle XV ja es
pot constatar que hi havia
una torre de vigilància al
nou portal del Pont del
recinte murallat.15 Finalment, el prior Vivers va
morir al seu casal gòtic
el 1375, segons s’explica
després d’haver anunciat
el seu traspàs.16

2. L’edat moderna:
les “cases de la
Sala”, centre de
l’administració
senyorial i eclesiàstica
de l’abadia de
Montserrat a
Monistrol
Durant els segles moderns els edificis de la
sala vella, l’antic palauet
gòtic i altres immobles i
elements arquitectònics
adjacents van constituir
el centre polític, jurisdiccional i econòmic de

la baronia de Montserrat
a Monistrol. Situats en
un enclavament estratègic, ben defensat i prop
dels recursos naturals,
els dos immobles principals formaven una unitat
que ja era anomenada
simplement “la Sala” (el
que genera confusió entre els historiadors), tot
i que cadascun sembla
que tenia usos diferents;
també és possible que
l’apel·latiu sala hagués
perdut el sentit original i s’utilitzés ara per
les seves funcions judicials: “se llaman también
[Sala] aquella en que se
juntan los ministros a oír
las causas, sentenciar los
pleitos, y consultar à los
superiores”17.
En el següent detall del
famós gravat de Laborde, de principis del segle XIX, podem veure
l’entrada de Monistrol
des del pont, amb el
complex de la Sala i un
dels portals de la vila.
Al cap de pont s’hi pot

apreciar un torratxa que
havia fet construir el monestir per cobrar els drets
de pas i que servia també
de colomer, com explica
Gibert18. Més a la dreta
i darrere d’uns elements
coberts amb probable
funció defensiva, veiem
l’edifici de la sala vella i
al costat l’enorme casalot
de l’antic Palau Prioral,
amb les portes i finestres
que s’hi van construir
durant l’edat moderna;
al capdamunt, s’observa
una espècie de campanar
o el que podria ser la torre de vigilància que estava al servei del portal
del Pont.

Estat actual de la façana nord
de l’antic Palau Prioral, al
carrer del Pont, amb bona
part dels carreus originals

17. Real Academia Española (1739). Diccionario de la lengua castellana..., tomo sexto. Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, p. 21. <http://ntlle.rae.es/ntlle>
18. Pizarro, Carlos (2019: p. 86, 157).
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Les habitacions dels
monjos, la capella, les
oficines administratives
i tal vegada l’hostatgeria
dels pelegrins devien
ubicar-se a l’edifici de
l’antic Palau Prioral. La
seva grandària, les obertures que es van anar
fent al voltant del pati i
a les façanes nord i est,
i la proximitat al portal
del Pont van permetre a
aquests serveis complir
les seves funcions.
La compra de la jurisdicció civil i criminal,
mer i mixt imperi (alta
i baixa justícia) al segle
XIV va permetre que el
principal edifici senyorial de Monistrol fos també el lloc on es jutjava i
s’executaven les sentències que dictaven els funcionaris de l’abadia de
Montserrat, almenys fins
l’abolició del règim senyorial al segle XIX. Zoile
Gibert ens informa també d’un destacat arxiu a

Article
la Sala, que òbviament
custodiava el monestir. 19
L’existència d’una presó
o presons a la Sala està
plenament documentada,
encara que no se sap quina era la seva ubicació
exacta. Podria estar als
baixos del Palau Prioral,
o bé a l’antiga sala -actual celler de Cal Pla-,
que com hem vist resultava segura, amb murs
gruixuts i perfectament
comunicada amb el palau
on es devia administrar
justícia. Una altra cosa és
que la Bestorre, una altra
de les possessions de la
baronia, hagués estat utilitzada amb la mateixa finalitat en algun moment,
com ho desvetlla també
el capbreu de 1723.20
Hem recopilat diverses
notícies històriques sobre
la presó de la Sala. L’any
1495 el Pare Majordom
hi tanca al metge de
Montserrat Johan de Havyon a la Sala de Monis-

trol per haver obert el cap
a un donat.21 Durant la
pesta bubònica de 1589,
l’autoritat montserratina
es queixa davant el consell de la vila perquè havia decidit bandejar uns
infectats sota l’amenaça
que si no marxaven del
poble serien arrestats a
la Sala.22 Sis anys després trobem enregistrat
una altre fet relacionat
amb les mateixes masmorres, ja que el jurat de
la vila Jaume Riusec és
empresonat per un conflicte de competències
entre el municipi i els
procuradors montserratins, encara que al final el
pare prior el fa alliberar.23
Dels segles XVII i XVIII
tenim recollits altres
fets, atès que la crònica
de Zoile Gibert sobre la
història de Monistrol explica que el Pare Governador de les Baronies de
Montserrat actuava amb
impunitat a Monistrol i
enviava els detinguts a la

19. Pizarro (2019: p. 24, 108, 150-152).
20. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Notarials, Sant Feliu de Llobregat, vol. 378, f. 225-229.
21. Colombás, Garcia M. (1955). Un reformador benedictino en tiempos de los Reyes Católicos: García Jiménez de Cisneros, abad de Montserrat. Publicacions Abadia de Montserrat (Scripta et documenta, 5), p. 112-113.
22. Redó, Salvador (1988). Les pestes, Sant Sebastià i la tradició del Bo-bo. Argentona: L’Aixernador, p. 16.
23. Redó, Salvador (1985). “Hidrologia montserratina. Els torrents”. Un any de vida monistrolenca 1984, p. 62.
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presó de la Sala; a més,
l’autoritat abacial també
hi va exercir la jurisdicció eclesiàstica, ja que
s’assegura que hi van ser
engarjolats els preveres
locals Marc Carles i Joan
Bover. 24
Podem conèixer alguns
detalls sobre quines estances i oficines administratives hi havia a la Sala
i els monjos que hi residien i treballaven, gràcies
a un manual notarial de
1687 que explica diversos incidents que hi van
succeir. L’11 d’octubre
de 1686 en Pau Gener,
síndic de la universitat de
la vila de Monistrol, entra a l’aposento dit “la
Mongia” -probablement
la porteria dels monjos
o una sala per rebre visites- per parlar amb el
Vicari General sobre un
assumpte d’unes misses
funeràries; però estant
allà, un religiós “me ha
pagat spentas, punyadas
(...) fins que fo estat fora

de dit aposentos ahont tenia lo Para Viccari General, y vuy té, los barbals
de la Cort ecclesiàstica”
- l’indret on es celebren
els judicis verbals de la
jurisdicció
eclesiàstica-25. En un altre fet, el
18 de febrer de 1687 un
pagès de Monistrol anomenat Joan Tarrida es va
presentar a la Mongia per
pagar també al lloctinent
de rector de la parròquia
de Sant Pere els drets
per l’enterrament del seu
pare; en aquesta estança
se’l va trobar “com axia
de refetó o manjador de
dita Sala” i la seva sorpresa fou quan aquest li
va negar els diners i ordenà “quem prenguessin (...) y me ha agafat
posant-me la mà al coll
y me han antragat al official, lo qual me ha portat
a la presó26”. En altres
passatges es parla de
la selda o habitació del
Pare Vicari General i de
la presència -no sabem si

ocasional- del vicari curat de la parròquia i del
Governador de les Baronies a l’edifici27.
La part més propera al
torrent de la Canaleta era
on es portaven a terme
les activitats econòmiques del complex senyorial de la Sala, ja que
l’aqüeducte subministrava aigua pels molins
i els edificis abacials i
s’havien de regar els seus
horts. Les capbrevacions
de Monistrol que s’han
conservat dels anys 1668
i 1723 es van portar a terme a les cases de la Sala.
Possiblement també en
època moderna es van seguir aprofitant les grans
dimensions de l’antiga
sala per emmagatzemar
els fruits dels pagaments
en espècie que feien els
censualistes al monestir de Montserrat. En
aquestes declaracions o
confessions els emfiteutes reconeixien el drets
del seu senyor directe

24. Pizarro, Carlos (2019: p, 166).
25. Arxiu Comarcal del Bages (ACBG). Fons notarial de Manresa, m. 1436, manual del notari de Monistrol Josep Mata i
Monfahi, f. 56. Agraeixo a Josep Batlle la transcripció d’aquest i dels altres passatges del protocol.
26. ACBG, ibidem., f. 48v.
27. ACBG, ibidem., f. 60; f. 24v i 22v.
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Article
–l’abat de Montserratsobre els immobles que
els havien estat cedits en
règim de quasi propietat.28 En canvi, no tenim
constància de l’ús que tenien les plantes superiors
de l’edifici, les quals
podrien haver albergat
algun taller o tenir una
finalitat fins i tot militar,
per la proximitat del pla
del Pont.
Durant aquests segles, el
monestir va anar consolidant una bona part dels
seu monopolis senyorials
a l’entorn del torrent de
la Canaleta i dels edificis
de la Sala. L’aqüeducte
anomenat de Cal Pla i el
molí fariner de la Canaleta formen un conjunt
patrimonial tan interessant com poc estudiat i
datat -aparentment per
les mancances documentals i per la falta d’una
prospecció arqueològica-. L’any 1628 el doctor
Joan Carles Amat, reco-

Article

negut metge, escriptor,
músic i polític de Monistrol, descriu a les seves Advertències sobre
la Font Gran que l’horta
Hivernal té un “desagüero” gran continu que va
a parar a la “casa del
Senyor que vuy se anomena ‘Lo Lleó’ o cel
obert de dita Sala” i que
reparteix aigua entre la
casa de l’abat i un trull
d’oli29. El capbreu de
1723 esmenta entre les
possessions pròpies del
monestir a Monistrol la
casa de la Sala amb els
seus horts, la “capilla de

Ntra Sra”, oficinas i presons; i a més, una altra
propietat a ponent de la
Sala: “un canal de Molí
Fariner ab son molí y dos
molas corrents anomenat
lo ‘Molí del Prior’ (...) ab
sa bassa” -l’aqüeducte i
el molí fariner de la Canaleta30-. Les escasses
notícies històriques que
disposem sobre aquests
dos enginys revelen que
ja existien al segle XVI,
època en què es devia fer
la llinda de la porta que
donava accés a la sala
amb volta apuntada on
estarien les moles, sota la

28. Galobart, Josep (1992). “Un capbreu de la Casa de la Sala de Monistrol de Montserrat l’any 1668”. Un any de vida
monistrolenca 1991, p. 34-41. ___ (1993). “La toponímia del terme de Monistrol de Montserrat segons el capbreu de
l’any 1723”. L’Anuari: Un any de vida monistrolenca 1992, p. 50-56.
29. Galobart, Josep (1994). La Font Gran de Monistrol de Montserrat. Argentona: L’Aixernador edicions, p. 41. Potser
s’anomenava “lleó” per algun element escultòric o una font amb la seva forma que hi hagués al pati de la sala vella, com
a símbol del poder senyorial.
30. ACA, Notarials, Sant Feliu de Llobregat, vol. 378, f. 225-229.
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casa del moliner.31
Pel que fa al molí d’oli
senyorial, alguns autors
l’han situat en un edifici
ubicat darrere de la casa
de la Sala i al costat dels
jardins on hi havien hagut horts, el qual rebria
la força de l’aigua procedent de l’aqüeducte a
través d’una roda hidràulica que estaria situada
a la part oest de la sala
vella.32

Fotografia
extreta de RedóEstatuet (1984)

31. Redó, Salvador; Estatuet, Antoni (1984). “Segle XVI: represa i creixement”. Un any de vida monistrolenca 1983, p. 30.
Actualment la porta està sota unes escales i la llinda lleugerament apuntada està desfigurada
32. Grau, Ignasi: Val, Manuel (2004: p. 48).
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poc coneguts com la dilruba, amb una so molt
profund i bell, panderos i
flautes va contribuir a donar una sonoritat especial
al concert.

XIè Cicle
Música i Romànic
Albert Galbany G.
Fotografies: Sussi Garcia,
Joan Badia, Josep Llobet
En aquesta onzena edició, hem continuat portant música als temples
i espais emblemàtics de
la comarca i més enllà.
Una programació eclèctica ens caracteritza.
Músiques diverses però
adequades per aquests
espais amb una sonoritat
tan especial. Música antiga, noves músiques, músiques del món i música
clàssica. Un fet remarcable d’aquesta edició és
que es van exhaurir totes
les entrades en tots els
concerts.
.14.

Dissabte 15 de maig
Rusó Sala i Miriam
Encinas al Priorat
de Santa Maria de
Riubregós
La cantautora Rusó Sala
acompanyada per la multiinstrumentista Miriam
Encinas Lafitte van obrir
el cicle amb un fantàstic
concert que va deixar
molt bones sensacions
als assistents tot presentant el seu darrer treball
“Desirem”. En un espai
tant emblemàtic com és
el Priorat de Santa Maria,
a Castellfollit de Riubregós, la cantautora va fer
brillar la seva càlida veu
amb unes cançons molt
mediterrànies. A banda
de peces pròpies i realment originals com “Clar
de bosc” o “Un bon dia”,
el duet va afegir tam-

bé al repertori peces de
música medieval com
“Desirà l’amic” amb textos del místic del s.XIII,
Ramon Llull. També un
tema sefardita com “morenika”, que a les mans
del duet han aconseguit
oferir una de les millors
versions, de les moltes
que se n’ha fet. Cal destacar també la qualitat de
l’acompanyament musical de Miriam Encinas,
filla de la cantant medievalista Dolors Lafitte,
que amb una selecció de
magnífics
instruments

Diumenge 30 de maig
Efrén López, Alba
Asensi i Gloria Aleza
a Sant Miquel de
Castelladral
El segon concert va tenir lloc a l’església de
Castelladral. Anunciat
inicialment com un duet
integrat per Efrén López
i Alba Asensi va comptar finalment amb la
col·laboració d’un tercer músic, Glòria Aleza,
amb la nikelarpa i la viola d’arc. El trio, dirigit

per Efrén López; un dels
músics més reconeguts
internacionalment en referència a la música antiga i del Món, ens va oferir un repertori purament
medieval amb instruments de l’època. Un parell d’arpes, el llaüt àrab,
el baglama, tambors i
panderos
s’afegeixen
als esmentats anteriorment, nikelarpa i viola.
Sense oblidar la potent
veu d’Alba Asensi que
contrastava amb la veu
més suau de la Glòria
i que van cantar en diverses llengües. Va ser
un concert més llarg de
l’habitual, i quan va acabar els assistents es van
veure sorpresos per una
forta tempesta.

Dissabte 12 de juny
Lilàh a Sant Martí de
Torroella
El tercer dels concerts va
ser el més proper a Manresa, a Sant Martí de Torroella vam gaudir d’un
concert més lleuger. El
quintet de veus femenines Lilàh, ens va oferir
cançons d’aires tradicionals i temes propis inspirats per aquestes músiques que van delectar al
públic assistent. Les veus
van ser les absolutes pro.15.
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Col·leccionable
sobre Romànic
Jaume Moya i Plana

tagonistes d’aquest acte,
acompanyades per la
percussió dels panderos
quadrat i circular, la guitarra de Maria di Pace i
en algunes ocasions per
la lira de Creta a mans
d’Irene Herbera. Marta
Serra, Tànit Navarro i
Núria Cervera són la resta d’integrants de la formació.

Diumenge 27 de juny
Duet Violet a Horta
d’Avinyó
Per finalitzar el cicle vam
comptar amb un concert
de música barroca d’un
jove duet format pel violinista Joan Mestre, que
va fer de solista en la
majoria de les peces, i
la txelista Núria Conan.16.

gla. El duet va oferir un
programa de conegudes
peces de la música barroca i dels compositors
més celebrats de l’època
com Vivaldi, Händel,
Telemann o Bach. La
sorprenent bona acústica de l’església de Santa Maria va fer que es
gaudís amb tot detall de
la subtilesa de la música barroca des de la primera a l`última fila del
temple. Un temple que
necessita una rehabilitació i esperem que aquesta no espatlli l’acústica.
Aprofito l’ocasió per
manifestar que malauradament en les rehabilitacions d’esglésies no es té

pràcticament en compte
l’acústica. Fins i tot en
ocasions en què el nou ús
del temple està destinat a
les arts escèniques, un fet
cada cop més habitual.

Presentació:
Ja fa uns anys, vaig redactar una sèrie de textos,
que tenien per finalitat
principal assenyalar i explicar alguns conceptes
bàsics pel coneixement
de l’Art Romànic i que
es van publicar amb el
títol:ANEM A VEURE
ROMÀNIC per l’editorial FARELL i que per a
mi va ésser un “PRIMER
MANUALET”.
Atès que el coneixement
del Romànic pels socis
de l’entitat ha assolit ja
un nivell suficient per a
aprofundir-hi una mica
més, he redactat una sèrie
d’articles, quinze en total,
que s’aniran publicant al
Butlletí de l’Entitat. La
seva temàtica és diversa,
però crec que s’hi poden
distingir dos tipus de temes que són: els referits

a l’evolució històrica de
l’arquitectura románica i
els que tracten de la seva
interpretació.
Per a aclarir el que vull
dir, poso dos exemples:
Un “Desenvolupament
del romànic als segles XI
i XII” que tracta de les
diferents característiques
dels edificis d’aquestos
dos segles.
Un altre “Com i perquè
s’aguanten els edifics
romànics” que explica el
secret dels constructors

romànics que han aconseguit que les seves obres
ens arribin a nosaltres,
ciutadans del segle XXI.
Espero que els temes desenvolupats siguin del
gust dels lectors. Com
sempre la meva intenció
és fer entenedor el nostre
Romànic i fer-ho sense
excessos de tecnicismes
i amb llenguatge el més
clar possible. No es pot
estimar allò que no es coneix, i l’art romànic mereix molta estimació.

Sant Pere de Graudescales. Fotografia: Joan Badia
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Capítol

1

com per exemple fugitius d’ambdues
bandes, hispanoromans que conreaven
les terres en altiplans més recòndits i
allunyats dels camins principals i fins i
tot, s’hi van establir algunes fortaleses,
per exemple la de Montmell al Penedès
(974) i la de Cardona al Bages (986).

EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA
DE LA POBLACIÓ DE LA
CATALUNYA MEDIEVAL
a. Ocupació musulmana
Va ésser molt ràpida des de la invasió
de l’any 711 en que els exèrcits islàmics entraren a la Península Ibèrica per
Tarifa, o sigui, travessant l’estret de Gibraltar, entre Àfrica i Europa.
Aquestos exèrcits musulmans d’invasió
retornen aviat a les seves bases del Sud
de la Península, i per tant, els musulmans que resten a la “Catalunya” del
moment no podien ésser molt nombrosos. Sobretot no podem oblidar que
l’empenta invasora que els va portar a
travessar els Pirineus en direcció cap al
Nord va ésser aturada pels exèrcits de
Carles Martel, rei dels francs i avi del
gran Carlemany, a la batalla de Poitiers
(Nord de França) el qual amb aquesta
derrota, els hi va fer la mitja volta cap
al Sud, iniciant així el camí de tornada.
La població de les terres catalanes en
aquest temps, era pràcticament continuació de la població hispano-visigòtica, amb la única observació que va
disminuir la de les ciutats i zones de la
plana i muntanya mitjana i va augmentar la de les valls pirinenques.
.1 C.

Amb això s’inicien dos processos no
sempre paral·lels:
Sant Vicenç de Cardona. Fotografia: Jordi Preñanosa

Les lluites que es van generar tant per
l’arribada dels musulmans com pel seu
retrocés, van ésser la causa de la disminució de la població a les zones baixes. No es pot oblidar que els exèrcits
musulmans eren força nombrosos i per
tant havien d’anar sempre ben equipats
d’armament i de subministres diaris,
que es transportaven en grossos carros
arrossegats per animals. Es lògic que
aquestos exèrcits haguessin de circular
per camins amples i planers i que els
enfrontaments amb els altres guerrers
es fessin en terrenys planers; com a conseqüència d’això els habitants s’havien
d’establir en llocs alts, de difícil accés a
efectes estratègics.
La destrucció de Tarragona, Mataró
i Empúries feta entre els anys 717 i
719, importants viles romanes, va fer
que alguns notables i eclesiàstics visigots, fugissin i es refugiessin a territoris meridionals dels francs (Sud de
l’actual França). Posteriorment, amb la
conquesta de Girona pels francs (Carlemany,785), van sovintejar expedicions

Castell de Boixadors. Fotografia:Sussi Garcia

militars d’una i altra banda, la qual cosa
els va allunyar de la zona plana del país
i a prop dels camins més freqüentats a
la població de les terres situades entre
Girona i Barcelona.

b. Inici de la repoblació.Amb tots aquestos fets, i amb la permanent presència de les “ràtzies” sarraïnes
i la forta escomesa d’Al-Mansur del
985, es produeix una divisió de les terres “catalanes” en dues parts Catalunya Vella i Catalunya Nova, separades
per una gran zona central de Catalunya
-terra de ningú-, envoltada per quatre
nuclis de població més densa que eren
les Valls Pirinenques, Les Planes del
Rosselló i de l’Empordà, zona de Girona a Barcelona (bastió fronterer) i
Tortosa-Lleida (banda musulmana).
La “marca fronterera” no estava però
totalment despoblada; estava “ocupada” per poblacions poc estables i sense organització administrativa ni civil,

LA CONQUESTA
I EL REPOBLAMENT,
amb importants retards, doncs com que
la conquesta no era sempre total i definitiva, el repoblament omplia més lentament els territoris de la “marca”.
La conquesta real no és la conquesta
militar, sinó el procés d’ocupació de la
frontera per part dels excedents demogràfics de les zones poblades anteriorment. Les valls pirinenques i els territoris de la Septimània i Occitània estaven
superpoblades, molt per damunt de les
seves possibilitats i dels seus mitjans de
producció econòmica.
Així per exemple:
Desprès de l’entrada dels francs a Barcelona, els comtats cristians dominaven
els territoris situats al nord de la línia
Llobregat-Montserrat-Cardona-Solsona-Montsec, però hi havia dins algunes
zones poc poblades i un forat gairebé
desert, desprès del 827 a les Valls del
Cardener i del Llobregat (Ripollès, Bages, Berguedà...), i a la Plana de Vic.
.2 C.
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Aquesta revolució del 827 va ésser dels
pagesos contra el poder dels francs; fracassà malgrat anar encapçalada per un
“got” anomenat Aissó, el qual va rebre
ajut d’un exèrcit sarraí, i va ésser durament reprimida, la qual cosa va provocar el consegüent abandó de les terres.
El gran artífex de la repoblació va ésser
el comte Guifré el Pilós, que va utilitzar
mitjans com l’aprisió, que consistia en
poder adquirir la propietat de les terres
que hom conreava durant trenta anys.
Fins i tot ell mateix la va utilitzar en
grans extensions, de les quals en va
fer posteriorment cessions a monestirs
tant importants com St. JOAN DE LES
ABADESSES i STA. Mª DE RIPOLL.
En la seva època destaquen les ciutats
de Vic i Manresa, així com la vila fronterera de Cardona, que va servir per a
establir-hi una línia de defensa front el
domini dels sarraïns de Lleida.

REORGANITZACIÓ DEL TERRITORI
Els principals instruments per a aconseguir-ho van ésser :
1) Creació de parròquies i castells.
2) Implantació de nous monestirs, amb
les donacions dels grans senyors tant
nobles com eclesiàstics.
3) El reconeixements de propietats:
Per l’aprisió s’estableixen alous, tant
per part de petits pagesos com de grans
senyors.
.3 C.
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4) L’organització de la defensa del territori: Castells i torres de guàrdia de
fronteres i camins importants, tan nombrosos a la Catalunya Vella.
5) Organització de l’autoritat administrativa i judicial, mitjançant els veguers,
delegats dels comtes per a governar en
nom seu, i la revolució feudal del segle
XII, que comporta una disminució de la
llibertat amb l’increment del poder dels
senyors feudals.
D’on va sortir la gent per a dur a terme
la repoblació inicial?
En primer lloc dels Pirineus superpoblats, i després, d’altres contingents
com grups de supervivents d’atacs normands a les zones del Vallespir i contingents d’occitans, gascons i francs
pressionats pels normands cap al Sud.
A partir del 935, la repoblació ràpida
s’estanca. El moviment colonitzador es
fa lent, doncs passat el perill normand,
era més atractiu viure a les planes occitanes que a les terres pobres de la Segarra o del Penedès.
La frontera s’estabilitza a la qual cosa hi
contribueixen també els atacs dels musulmans en ràpides incursions o grans
escomeses militars com la destrucció
de Barcelona feta per Al-Mansur (985)
o les del seu fill Al-Malik, cap als voltants de l’any 1000.
Cal pensar per exemple que Tarragona
no va ésser repoblada fins al 1118 i encara amb dificultats. Igual va passar al

Vista del Castell de Boixadors. Autora foto: Sussi Garcia

Penedès, la Segarra, entorns d’Òdena,
Manresa (repoblada al 1022), Igualada (parròquia al 1059), Cervera (recuperada per segona vegada al 1086),
Camarassa (1050), Balaguer (1105) i
Tortosa-Lleida cap al 1150, i finalment
Siurana, darrer reducte (1153).

ELS NUCLIS DE POBLACIÓ
Tota aquesta ràpida exposició pretén
únicament ajudar-nos a entendre perquè
els pobles o nuclis de població d’origen
medieval, que actualment podem veure
són com són, i deduir-ne les característiques comunes que tenen.
Com a exemple que ens pot servir ens
referirem a tres pobles molt propers entre sí que són Camarasa, Llimiana i La
Baronia de Sant Oïsme.
Tots tres pobles estan situats a la cara
Sud de la serra del Mont-sec que era
durant els segles X i XI la frontera Nord.
Quan veiem la presència d’aquesta serra, la seva alçada i les dificultats que

La Torre de Vallferosa. Autor foto: Joan Badia

comporta travessar-la ja entenem perquè aquí s’hi aturaven les expedicions
guerreres. També podem veure com els
pobles estan situats en punts alts que
faciliten la seva defensa i el control del
curs del riu Noguera Pallaresa abans de
l’aiguabarreig amb el Segre. Finalment
demostren clarament la presència de
dos dels instruments bàsics per a la formació dels nuclis de població que són
el castell i l’església.
Finalment, i abusant de la paciència del
lector, us vull recomanar una petita bibliografia relativa al tema;
Vol. 2. Història Salvat de Catalunya.
Compendi d’història de Catalunya.
Autor: Antoni Ferret
L’ocupació i la repoblació musulmanes.
Autor: Albert Benet i Clarà
(Vol. XXIV. Catalunya Romànica)
.4 C.
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Article
La seva història es remunta a l’any 1078,
l’església fou reedificada
i consagrada de nou l’any
1082 pel bisbe d’Urgell,
Bernat Guillem.

El Priorat de
Santa Maria de
Castellfollit de
Riubregós
Joan Badia Guitart
Fotografia: Sussi Garcia
L’església de Santa Maria, d’origen romànic,
és una construcció de finals del s. XI, esmentada
l’any 1078 en el testament d’Adalès filla dels
vescomtes de Cardona, i
que pertany al terme municipal de Castellfollit de
Riubregós a la comarca
de l’Anoia. Situada a la
vall del riu Llobregós,
prop de la carretera de
Ponts i al costat del cementiri.
.22.

Es tracta d’una construcción romànica de planta
de creu llatina, que ha sofert al llarg dels anys diverses modificacions. La
planta de l’església és de
creu llatina, amb nau coberta amb volta de canó
apuntat, presbiteri quadrat i decorat amb arcuacions i bandes de tipus
llombard amb carreus
ben treballats. També a la
intersecció de la nau amb
el creuer s’alça un cimbori de planta circular. A
l’oest hi destaca un campanar d’espadanya amb
tres obertures.
En el presbiteri s’hi afegiren posteriorment cos-

sos d’edificació, al seu
costat nord, una capella
gòtica coberta amb volta de creueria, i al costat sud, l’antiga sagristia
que ocupa el lloc d’unes
antigues absidioles de
planta circular i de les
quals n’han quedat restes
del primer basament de
l’església.
A la façana de migdia
s’hi troba adossat un
edifici que es correspon
a l’antic priorat. També
hi trobem una edificació
del segle XVIII a tocar
de l’església, que formava part del priorat, i que
recentment ha estat restaurat.

L’any 1093, l’església
fou cedida al monestir
de Sant Benet del Bages,
amb la idea que s’hi fundés un priorat, i és per
aquest motiu que a partir del segle XII, el lloc
s’anomenà Santa Maria
del Priorat. Va tenir una
època de prosperitat i donacions, sabem que l’any
1217 l’església de Sant
Vicenç del Castell de
Castellfollit, ja tenia dependència del priorat de
Santa Maria.
Cap el segle XV, el monestir caigué en decadència, i a partir de l’any
1593 va passar a dependre del monestir de Sant
Benet de Bages que a la
vegada depenia del monestir de Montserrat, i
hi va desaparèixer la comunitat residencial benedictina. Durant els segles
XVII i XVIII el priorat
va tenir una nova època d’esplendor, fins a la
desamortització de l’any

1835, que va perdre la
categoría de priorat.
El priorat, però, va mantenir el culte fins l’any
1916, i després d’un període d’abandonament,
més tard, cap els anys
1930 la Generalitat republicana va fer-hi algunes
obres de reforma. No és
fins l’any 1981, que el
monument és declarat
monument històric i artístic d’interès provincial, i la Generalitat i la
Diputació de Barcelona
van col·laborar en la seva
restauració definitiva.

Sant Miquel de
Castelladral
Ester Llobet i Fornells
Fotografia: Josep Llobet
Castelladral, encimbellat
a l’extrem nord del pla de
Bages és, a part d’un dels
paisatges més potents de
l’actual municipi de Navàs, l’antic cap i casal del
terme que portava el mateix nom.
És també un indret poblat
de temps immemorials

que conserva alguns
vestigis del seu passat
medieval, entre d’altres,
les referències i mínims
testimonis arqueològics
del seu castell i l’església
de Sant Miquel, parcialment reformada / ampliada en època barroca.
Castelladral és doncs,
un dels 8 nuclis que a
principis de segle XIX
formaren el terme que
avui coneixem com Navàs, però la història del
qual recula, almenys, un
mil·leni enrere. El propi topònim s’encunya a
l’edat mitjana, quan el
Castell d’Aderald o Alderald (un dels senyors
del terme) acaba transformant-se en “Castro
Erdalis”, que apareix
documentat per primera
vegada l’any 941, vincu.23.
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lat al monestir de Santa
Maria de Serrateix. Un
Castell amb jurisdicció
sobre un extens terme
aleshores del comtat de
Berga, que s’allargassava
entre el Llobregat i el
Cardener (però probablement sense arribar-hi);
dels berguedans, al segle
XI el Castell passà als
comtes cerdans (fins el
1118), durant el govern
dels quals tingué també diversos feudataris o
castalans, el primer conegut dels quals és Berenguer de Riculf (1067).
La gran familia però, que
avançada l’edat mitjana
s’associarà al senyoriu
de Castelladral, és la dels
Peguera, qui la posseiran fins a l’abolició dels
senyorius, ja al XIX, i
testimoni de la dominació dels quals és el casal
conegut com el Castell,
a l’entrada del nucli, un
majestuós edifici – avui
en perill – del qual la tradició oral explica que fou
construït amb l’enderroc
del castell, que s’alçava a
la part més alta del turó,
al vessant sudoest. A la
falda de l’esmentat edifici s’aniria configurant
.24.
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un petit nucli de població que, amb les seves
7 ó 8 cases, sabem que
fins al segle XVIII fou
el principal nucli de població agrupada de tot el
municipi; un fet que canviaria radicalment amb
l’arribada de la indústria
tèxtil a les ribes dels dos
rius i, especialment, amb
l’exòde rural que tindria
una primera gran onada
arran de la plaga de la
fil·loxera.
Enmarcada en aquest petit nucli de població, hi
trobem l’església – de
planta romànica – de sant
Miquel de Castelladral,
el nostre destí final; les
restes més antigues de
l’edifici corresponen al
segle XI. Se’n conserva un tram de paret lateral – al mur de migdia
– probablement   part de
la façana. Un tram decorat a la part superior amb
un fris d’arcuacions cegues, que formen sèries,
delimitades per bandes
llombardes. Damunt, una
cornissa separa l’obra
romànica de la moderna. L’aparell d’aquest
mur romànic, amb ca-

rreus desbastats manualment i escapçats amb
maceta,   es distribueix
en filades horitzontals a
trencajunt. Així, pel que
insinua aquesta resta del
temple romànic, és probable que ens trobessim
davant d’una interessant
construcción llombarda,
la planta del qual degué
ser, per la seva època,
força gran, ja que presentava una planta basilical amb 3 naus – a
partir d’aquesta estructura s’alça encara l’actual
edifici -   que probablement eren rematades per
sengles absis.
Sabem que en temps del
gòtic experimentà una
primera reforma, però la
gran transformació que,
a grans trets, li proporciona la imatge actual,
se li donà al segle XVII
quan s’amplià la capçalera – fent desaparèixer
els absis – i l’interior
s’unificà en una sola nau,
amb   voltes de creueria
i tres capelletes de poca
profunditat a cada lateral,
amb unes interessants
voltes cassetonades. És
també d’aquest moment

un dels elements més significatius de la imatge del
conjunt: el campanar.
Castelladral no ha perdut mai les atribucions
de parròquia, si bé avui
la trobem agrupada a la
de Súria, amb un culte
esporàdic.

Sant Martí de
Torruella, església, parròquia i
punt de trobada
Marc Vilarmau i Masferrer
Fotografies: Sussi Garcia
i Marc Vilarmau
Sortint de missa, just a
l’esplanada davant del
temple encara es fa la
tertúlia de sempre, que ni
els anys ni les noves tecnologies que han obert
altres sistemes de conversa, han pogut abolir.
I és que a la parròquia
de Sant Martí es conserva un arrelat sentiment
de pertinença, recordant
quan aquest espai era el
cap d’un municipi, avui
Sant Joan de Vilatorrada.

Tanmateix la industrialització i el creixement demogràfic a favor del nucli de Sant Joan experimentat a la segona meitat
del segle XIX, va provocar el trasllat de l’ajuntament i el posterior canvi
de nom del municipi, de
Sant Martí de Torruella a
Sant Joan de Vilatorrada.
La primera referència
documental la trobem
el 1022 quan la comtessa Ermessenda i el seu
fill Berenguer Ramon
I, comte de Barcelona,
donaren al monestir de
Sant Benet de Bages un
alou propi situat al comtat de Manresa, en el lloc
de Torroella, amb la seva

església, cases, horts,
molins, terres i vinyes.
En aquestes remotes dates de primers del segle
XI, s’esmenten diverses
torres o guàrdies que
defensaven el terme de
Manresa. Dues d’aquestes torres les localitzem
molt a prop de Sant Martí, la torre Estadella estaria situada entre la mateixa església i la riera de
Joncadella, mentre la torre de Sant Benet quedaria
assentada més al nord,
prop del mas Vilaclara.
Aquesta torre hauria tingut diversos noms, entre
ells torre Ravel, Boadella
o Torroella, d’on probablement sorgiria el topònim Torroella, que del
.25.
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llatí “turricella”, significa torreta o torre petita.
Quan va esdevenir parròquia? La primera
menció com a tal data
és del 1077, però paradoxalment no consta en
la relació de parròquies
anteriors al 1154. Aquest
sentiment de parròquia
no s’ha vist alterat durant
els segles posteriors, i
avui significa un punt de
trobada de la seva feligresia, lloc de celebració
de festes i processons,
ballades de caramelles i
concerts.
La imatge del temple
no dibuixa les línies
romàniques del manual
d’aquest estil, ja que
l’església va ser refeta
totalment durant el segle
XIX, quan es va edificar
la nau actual en el sentit
nord-sud, perpendicular
a l’orientació clàssica
est-oest del vell edifici
.26.

romànic obrat en el segle
XII, i del qual es conserven interessants vestigis.
És ben visible, tot i que
mig tapada per la vegetació, una part de la paret
de ponent on s’obre un
finestral de doble esqueixada rematat per un arc
de mig punt monolític
amb arquivolta. L’altra
part romànica conservada és l’absis llis sense
ornamentació i una part
de la paret nord del temple. La base d’aquesta
paret podria correspondre a la primera església
ja existent en el segle XI,
la qual seria refeta en la
centúria posterior. Des
del mateix altar es pot
accedir a l’interior de
l’absis, on s’entreveuen
restes de pintures, encara
sense catalogar. Externament aquestes restes romàniques només són visibles des de l’interior de
les dependències del mas
adjunt, dit Casa Gran o
mas Arnà. Aquest mas
havia estat propietat de
la família Torrents, una
de les principals fortunes
manresanes i propietaris
de la fàbrica i colònia
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Antius. Fruit de l’amistat d’aquests industrials
amb l’arquitecte manresà
Ignasi Oms, en sortiria
probablement l’encàrrec
del disseny dels petits estables d’estil modernista
adjunts a l’absis romànic.

La parròquia
d’Horta
Damià Vendrell i Roca
Fotografia: Josep Llobet
L’antiga
parròquia
d’Horta formava part del
terme de la vall d’Artés.
En el document de donació reial del 24 de juny de
889, surt el terme descrit
i és pràcticament clavat a
l’actual. És el document
més antic que es conserva
i detalla el terme d’Horta
dins del d’Artés, limítrof
amb altres dominis.
Les primeres notícies
com a parròquia d’Horta
surten citades l’any 972
en el document de venda d’una vinya a Turcó,
on es fa referència a la
parròquia de Santa Maria. S’ha constatat que

el límit entre les dues
parròquies
coincideix
amb força exactitud amb
l’orientació d’un limes
de la centúria que es troba al Pla de Bages.
El temple romànic constava d’una nau rectangular coberta amb volta de
mig punt i rematada al
cantó de llevant amb un
absis semicircular ornat a
l’estil llombard. Una part
d’aquest absis ha quedat
dins la casa rectoral i una
altra part a l’exterior,
entre la sagristia i la
rectoria. A l’interior de
l’església també podem
veure una finestra romànica de doble esqueixada, que es va trobar en
unes obres de consolidació efectuades el 1996.
Segons uns antics Manuals, la sagrera d’Horta
es va constituir al voltant de l’església entre
1272 i 1343. El setembre de 1636, el bisbe de
Vic, Gaspar Gil Miravete de Blancas aprova la
concessió del privilegi
de Separació dels veïns
d’Horta, concedit per
Misser Benet Anglada,
de la Reial Audiència de

Catalunya, que es va fer
efectiu pels representants
d’Horta i Artés el 29
d’abril de 1637.

d’ensorrar la façana i
l’arc de la volta gran, així
com allargar l’església
15 pams.

Segons consta en el llibre
de l’Ajuntament d’Horta,
el 25 de setembre de
1682 el Consell ordinari
de terme, Joan Solegibert jurat, proposa que
es facin dues capelles i
ho encarrega a preu fet
al mestre de cases, Francesc Puig.

En un inventari de 1931,
proclamada la II República espanyola, es declaren 6 altars, el major i 5
laterals. A la dreta, el de
Santa Clemència d’estil
barroc, de fusta i sense
pintar, el del Roser també
de fusta amb els quadres
del misteri. El 1590 Rafael Andreu pinta un altre quadre del Roser per
a Horta. A l’esquerra, el
dels Dolors de fusta, el
de Sant Isidre, barroc de
1691, i el de la Puríssima
que és de fusta del 1856.
També hi apareix una
medalla de 1683.

El 1862, Mariano Potó,
director de camins i canals de la Diputació de
Barcelona, certifica que
l’església està gairebé en
estat ruïnós. Pere i Francesc Arderiu de Manresa reben l’encàrrec
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Fotos d’activitats

Fotos d’activitats

09.05.21

Sortida al Museu
de Geologia
Fotografies de Josep Llobet

15.05.21

Sortida a Cellers,
Torà i Castellfollit
de Riubregós
Fotografies de Sussi Garcia,
Joan Badia i Josep Llobet

Ens ha deixat en Josep Maria Ballonga
El passat 8 de juliol de 2021, va morir a l’edat de 91 anys, en
Josep Maria Ballonga i Carol, (q.e.p.d.) soci i ex.membre de junta i
sempre bon col·laborador dels Amics de l’Art Romànic del Bages.
En Josep Maria fou una persona molt activa, també en altres entitats.
Trobarem a faltar el teu suport.
Una forta i sincera abraçada per a tota la teva familia.
La Junta dels AARB
.28.
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Fotos d’activitats

Fotos d’activitats

15.05.21

30.05.21

Música i Romànic 2021
Priorat de Santa
Maria de Riubregós

Música i Romànic 2021
Sant Miquel de Castelladral

Visita guiada a càrrec de
Maria Morros Parcerisas
Concert a càrrec de Rusó Sala
i Miriam Encinas Laffite

Visita guiada a càrrec
d'Ester Llobet i Fornells
Concert a càrrec
d'Efrén Lópezi Alba Asensi
Fotografies de Joan Badia i Josep Llobet

Fotografies de Sussi Garcia, Joan Badia i Josep Llobet

.30.

.31.

Fotos d’activitats

12.06.21

Música i Romànic 2021
Sant Martí de Torroella
Visita guiada a càrrec de
Marc Vilarmau i Masferrer
Concert a càrrec de Lilàh
Fotografies de Sussi Garcia, Joan Badia i
Josep Llobet
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Fotos d’activitats

27.06.21

Música i Romànic 2021
Santa Maria d’Horta
d’Avinyó

Visita guiada a càrrec de
Damià Vendrell i Roca
Concert a càrrec de Duet Violet
Fotografies de Joan Badia i Josep Llobet

.33.

ACTIVITATS

ACTIVITATS
Visita matinal
al Museu
Geològic “Valentí
Masachs” de
Manresa
Diumenge 9
de maig de 2021
Hora: 10.45 h

Caminada
cultural
Diumenge 18 d’abril
Matí 9.00 h
Dimarts dia 20 d’abril
Tarda a les 16.30 h.
Lloc de Trobada:
Plaça d’Europa
Recorregut: Muralla
Plaça d’Europa,
Portal de Sobrerroca,
Pou de la Gallina,
Ajuntament de
Manresa, Carrer
Galceran Andreu,
Mur d’en Jaffa,
Capella de Sant
Marc, Pont Vell,
capella de sant Pau
.34.

La visita començarà
a les 11.00 h.
(explicació sense
visita interior)
Dipòsit de Sant
Pau i Aqüeducte
del Torrent dels
Llops (recentment
recuperat).
Inscripció prèvia al
correu de l’entitat:
aarb@aarb.cat
Preu sortida: Gratuït
Màxim de persones
assistents a les
sortides: 20
Dates màximes
d’inscripció:
1ª sortida: dijous
15 d’abril de 2021 i
per la 2ª diumenge
18 d’abril.

Lloc de Trobada;
davant del Museu
Avinguda Bases de
Manresa, núm 61
Horari de la visita
d'11 a 14 h.
Visita Gratuïta.
Inscripció prèvia al
correu de l’entitat:
aarb@aarb.cat
Màxim de persones
assistents a la
visita: 15 persones,
en cas de superar
les 15 persones es
realitzarà una altra
visita a les 12’30 h.
Data màxima
d’inscripció: dijous
6 de maig de 2021

Programa XIè Cicle de concerts
de Música i Romànic 2021
Dissabte 15
de maig 2021

Dissabte 12
de juny de 2021

Priorat de Santa
Maria de Riubregós
(Castellfollit de
Riubregós)

Sant Martí de
Torroella (Sant Joan
de Vilatorrada)

Hora: 18.00
Visita guiada a càrrec
de Maria Morros
Hora: 18:30
Concert a càrrec
de Rusó Sala i
Miriam Encinas
(Cançó d’Autor)
Diumenge 30
de maig 2021
Parròquia Castelladral
(Navàs)
Hora: 18.00
Visita guiada a càrrec
d'Ester Llobet i Fornells
Hora: 18.30
Concert a càrrec
d'Efren López i Alba
Asensi (Música Antiga)

Hora: 19.00
Visita guiada a càrrec
de Marc Vilarmau
i Masferrer
Hora: 19:30
Concert a càrrec
de Lilàh (Música
Tradicional)
Diumenge 27
de juny 2021
Santa Maria d’Horta
d’Avinyó (Avinyó)

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

Hora: 18.00
Visita guiada a càrrec
de Damià Vendrell
Hora: 18:30
Concert a càrrec
de Núria Conangla
i Joan Mestre
(Música Barroca)

Podeu consultar
tots els butlletins
a la nostra
pàgina web
www.aarb.cat
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ACTIVITATS
Sortida de tot el dia a Cellers, Torà i Castellfollit de Riubregós
Dissabte 15 de maig
Hora: a les 10 h.
Sortida en vehicles
particulars.
Lloc de trobada
per la sortida a
Manresa: Avinguda
Els Dolors, 2-4
Matí: Visita guiada al
Monestir de Cellers.
Tarda: Visita guiada
al castell i a les
torres de Castellfollit
de Riubregós, i
assistència al primer
concert de Música

i Romànic i visita
al Priorat de Santa
Maria de Castellfollit
de Riubregós.
El preu inclou visites
guiades al Monestir
de Cellers i al castell
de Castellfollit de
Riubregós, dinar al
Restaurant Can Pep
de Castellfollit de
Riubregós i concert
i visita guiada al
Priorat de Santa
Maria de Castellfollit
de Riubregós dins

el cicle Música i
Romànic 2021.
Inscripcions: per
correu electrònic:
aarb@aarb.cat
Per telèfon, contactar
amb alguna persona de
la Junta dels AARB.
Es poden apuntar a
la sortida seguint les
restriccions Covid, un
màxim de 23 persones.
Data màxima
d’inscripció: dilluns
10 de maig de 2021.

Visita'ns a:

www.printdossier.com
.36.

