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Una vegada acabat l'any 2021, ens toca fer balanç de com ha anat aquest any, i encarar el proper any 2022, per millorar en tot allò que sigui
possible. Un any 2021 marcat de nou per la pandèmia, i en un futur una mica incert de cara al
2022, ja que encara no es preveu una normalitat
amb tot aquest tema pandèmic.
Des de la nostra entitat, aquest any però, hem
pogut recuperar i tornar a celebrar activitats importants dels AARB, com són el cicle de Música
i Romànic i el Curs de Cultura Medieval amb
sortida inclosa. En els dos casos, estem molt satisfets de com s'han desenvolupat aquestes activitats, ja que ambdues han tingut un alt nivell
de participació, i també molt bon nivell en les
actuacions musicals i visites pel que fa a Música
i Romànic, i molt bon nivell de continguts, en les
conferències i sortida per part de tots els ponents
participants en el Curs de Cultura Medieval, “La
Catalunya abans del Romànic”.

Des de l'entitat, us volem donar les gràcies a tots
vosaltres, socis i sòcies, persones participants. A
la vegada, també fer arribar el nostre més sincer agraïment, a totes les persones que d'alguna
manera heu col·laborat en el bon funcionament
tant del cicle Música i Romànic, com del Curs de
Cultura Medieval. Sense tots vosaltres això no
hagués estat posible, i, ja sabeu, el 2022 ens esperen nous reptes, comptem amb tots vosaltres.
Us desitgem unes Bones Festes de Nadal i un
Millor Any 2022 !!!
La Junta dels AARB
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Informe de la
Casa de la Culla
de Manresa
Jordi Sardans i Farràs
Fotografies: Josep Llobet
i Manubens

Dades
històriques
sobre la Culla
Ara que la Fundació
Aigües de ManresaJunta de la Séquia com
a gestora de la propietat de l'Ajuntament
ha d'intervenir amb la
construcció d'un ascensor i les escales per les
rampes dins la casa de
la Culla, protegida com
a BCIN, i davant les al·
legacions presentades
pel Centre d'Estudis
del Bages i els Amics
de l'Art Romànic del

Bages, a requeriment
de la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, l'arqueòloga d'Artés Mireia Vila
Cortina, va presentar
el maig de 2021, un informe preliminar de
l'estudi històric arqueològic de l'edifici. Després d'esmentar els objectius de la intervenció
va analitzar el valor
històric de la casa de la
Culla i la cronologia en
la construcció de les diverses parts de l'edifici.
Pel que fa al context estrictament històric, Vila
assenyala que es tracta
d'una masia amb horts al

sud-est de Manresa, en
què el primer document
on figura el topònim és la
donació que fan Gelmir i
la seva muller Trasgonça
al monestir de Sant Benet de Bages d'una vinya
ubicada al lloc anomenat
“la Culla”, l'11 de desembre de l'any 1009. Però
s'adona que el diplomatari dels comtats d'Osona
i Manresa aporta una referència més antiga, també procedent de l'arxiu
d'aquesta casa monacal.
Es tracta d'una venda,
efectuada l'any 961, en
què Giscafred i la seva
esposa Ermetruit i Dacó
i la seva esposa Sara venen als esposos Olibà i
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Ató una vinya que tenen
en el comtat de Manresa,
en el territori de la ciutat, de “Qulga”. A partir
de finals del segle XIII
apareix un “mas de la
Culla” entre els dominis
del paborde de la Seu de
Manresa. El fet que la
Culla estigués sota el domini alodial del paborde
implicava que la família
que vivia al mas li havia
de pagar un cens anual
perpetu per poder disposar del domini útil de la
terra, i estaven sotmesos
als mals usos com a pagesos de remença.
Durant el primer quart
del segle XIV, l'hereu del
mas, Bernat Culla, arrenda algunes terres del mas
a particulars de Manresa,
a canvi del pagament d'un
cens monetari. El 1448
participa en les reunions
dels pagesos de remença
de les parròquies de Girona, Elna i Urgell per
tal d'elegir els seus representants en el sindicat.
Entre finals del segle XV
i inicis del segle XVI, els
masos que van sobreviure a la crisi i a la Guerra
Civil Catalana (1462-72)
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van poder augmentar la
capacitat productiva amb
la incorporació dels masos abandonats. El 1514,
una disputa entre Bernat
Culla, hereu del mas de
la Culla i Joan Marcet,
hereu del mas de les
Marcetes de Viladordis
estableix els límits dels
respectius masos. Així,
l'amo del mas de la Culla
posseïa també les terres
d'un mas rònec, que era
el de les Arnaules.
Un capbreu de la pabordia al terme de Manresa
i voltants, de 1553, ens
assabenta que la família ja havia aconseguit
sostreure's del domini
feudal del paborde de la
Seu i que el cens anual
que havia de pagar l'hereu

de la Culla al paborde pel
domini útil de la casa i
les terres era de 44 sous,
una quantitat alta que ens
indica l'elevat valor que
tenien aquestes terres.
L'inventari dels béns de
Bernat Culla, llevat l'any
1609, dona fe de la riquesa familiar. S'esmenten
com estances: l'entrada,
l'estable, el pastador (on
s'elaborava el pa), el celler, la sala, la cuina, un
rebost i diverses cambres, així com les golfes.
Havent mort Bernat Culla sense descendència,
la propietat passarà a la
germana Maria, que estava casada amb Josep Regàs i Cavalleria, ciutadà
honrat de Barcelona.
L'inventari de béns de

Josep Regàs i Culla, llevat l'any 1702, esmenta
el terrat, el celler, la sala,
la cuina, la cambra que
mira envers el convent
de Santa Clara, una altra
al peu de la torre, la de
mitja torre i la del capdamunt de la torre, la golfa,
l'”aposiento” de la cisterna i el pastador. L'any
1702, la família canvià el
cognom per Valencià i la
casa passà a mans de masovers, tot i que això no
exclou que els propietaris s'hi poguessin allotjar
en ocasions i fer-hi reformes. La masoveria del
mas de la Culla va recaure en la família Oliveres,
una nissaga de masovers
manresans professionals
que a principis del segle
XVIII habitaven el mas

del Guix (Valentí), el mas
Suanya (Pere) i el mas
de la Culla (Francesc).
A partir del primer terç
del segle XIX, destaca
l'orientació gairebé exclusiva envers la vinya.
Així, vers 1860, produïa
una quantitat estimada de
572.600 litres de vi. El
mas va passar per herència dels Valencià al noble Baltasar d'España, a
meitat del segle XIX. La
família va acollir de novembre de 1880 a gener de
1881, una comunitat de
monjos premonstratencs
expulsats de l'abadia de
Saint-Michel de Frigolet,
prop d'Avinyó.
La irrupció de la fil·loxera
a Manresa l'any 1892 va
suposar l'abandonament

del conreu de la vinya.
A finals del segle XIX
la família España es va
vendre el mas a Joan
Pelfort i Cirera, degà
del Col·legi d'Advocats
de Manresa entre 1904 i
1908. La família Pelfort
vivia a Barcelona i passava llargues temporades
a la Culla, habitualment
habitada pels masovers.
A partir de 1940, els Pelfort van anar-se venent
gran part de les terres
de la finca aprofitant el
creixement urbà de Manresa cap a l'oest. Des de
1929, els llogaters de la
casa eren la família Cornet, que van deixar-la el
1950, moment en què el
mas de la Culla queda
deshabitat. L'any 1980
l'Ajuntament de Manresa va comprar-lo als
germans Carles i Gertrudis Busquets Pelfort,
els darrers propietaris. El
1982 s'iniciaren les tasques de rehabilitació i el
1984 la casa de la Culla
va obrir les seves portes
com a centre d'educació
ambiental per a escolars.
L'any 1993, s'hi va crear
el Camp d'Aprenentatge
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nat a servir com a celler.

de la Culla, fruit de
l'entesa entre la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Manresa
i el Consell Comarcal del
Bages.

Proposta evolutiva
L'arqueòloga Vila fa una
proposta d'interpretació
evolutiva que passa per
la distribució dels murs
que suggereix que en origen la casa hauria estat
formada per un cos rectangular principal amb
accés des de la porta amb
llinda de fusta situada a la
façana oriental i actualment tapiada. Des d'una
perspectiva cronotipològica, el parament d'opus
spicatum encara podria
suggerir una cronologia més antiga. Arreu de
l'Europa carolíngia hi ha
.6.

multitud d'edificis nobles
d'època alt-medieval (segles X-XI) que presenten
murs d'opus spicatum.
El de la Culla presenta
una característica que el
distingeix de la majoria d'exemples catalans
i europeus amb aquesta
mena de paraments: els
blocs no es troben disposats en espiga des de
ran de terra, sinó a partir d'una alçada d'1,70 –
1,80 metres. Vila explica
que l'únic paral·lel que
per ara es coneix amb
aquesta mateixa peculiaritat és l'aula carolíngia
de Doué-la-Fontaine, a la
regió del Loira, una gran
sala residencial que data
de principis del segle X.
En el segle XIV, l'edifici
original hauria estat ampliat cap a l'oest i s'hi va
aixecar un primer pis.

En aquesta fase la casa
hauria adoptat l'aspecte
dels palaus de tradició
gòtica, amb 4 ales o crugies al voltant d'un pati
central on hi ha el brocal
de la cisterna i l'escala
d'accés al pis. Per poder
construir l'escala, fou
necessari tapiar la porta
nord-occidental. La planta baixa feia funcions de
magatzem i zona de treball, mentre que la primera planta era la que
servia com a habitatge
dels amos. Pel que fa a la
funció de treball i magatzem, cal considerar que
els cinc arcs de diafragma que s'adossaren en els
murs perimetrals tenien
com a finalitat no només
sostenir un nou pis damunt de l'antiga sala, sinó
sobretot crear un espai
diàfan segurament desti-

Al segle XV, l'edifici
s'engrandeix per l'oest,
bo i donant lloc a la façana occidental tal i com
la coneixem avui en dia
-a excepció de les finestres, que segurament
foren obertes a posteriori-. Això s'aconsegueix
per mitjà de l'ampliació
d'àmbits des de la segona
aresta fins a la cantonada actual. Tot el conjunt
de l'edifici s'aixeca amb
un segon pis, que adopta
l'estructura d'unes golfes
obertes comuna amb pilars que sostenen la coberta. Aquests pilars encara es poden intuir en el
parament de les façanes
sud, est i oest.
La principal reforma del
segle XVI fou la construcció d'un cos rectangular de tres plantes
d'alçada adossat a la part
nord-oriental de l'edifici,
i que sobresortia respecte la línia de la façana
septentrional. Tenia una
posició avançada i comptava amb els seus propis
murs perimetrals a les
golfes, fets que fan pensar que podria tractar-se

d'una torre defensiva. Un
detall que sembla avalar
aquesta hipòtesi, explica Vila, és l'existència
d'una tronera que mira
cap a l'antic espai exterior que quedava davant
de l'entrada principal,
la qual, possiblement
en aquest moment, fou
substituïda pel portal
adovellat que es conserva en l'actualitat. El tapiat de la primitiva porta que comunicava amb
l'exterior també podria
relacionar-se amb aquest
període de major afany
defensiu. La necessitat
de vigilar l'antic camí
ral en aquest període
s'explica pel fenomen del
bandolerisme, que fou
especialment intens a la
Catalunya interior entre
els segles XVI i XVII. A
l'època, “molts masos es
fortificaren amb torres i
la majoria de poblacions
bagenques crearen reglamentacions encaminades
de manera específica a
combatre la violència i
els crims associats a les
guerres privades entre
bàndols nobiliaris i a la
proliferació de mainades

senyorials que vivien a
costa del pillatge”.
Al segle XVII, la casa de
la Culla s'amplia amb la
construcció de l'actual
façana i portal d'entrada.
La planta baixa i primer
pis del nou àmbit compten amb estances de
funcions molt definides:
l'espai d'entrada cobert
amb volta de mig punt
de maçoneria, el celler
que acull les dues tines
i el terrat amb el brocal
de la cisterna. La nova i
espaiosa entrada voltada
substitueix les funcions
del pati central com a espai de recepció. Amb les
reformes, l'edifici adopta la fesomia d'una gran
masia. Moltes cases pairals incorporen a l'època
entrades cobertes amb
àmplies voltes, juntament brocals de cisterna
a nivell de primer pis i les
primeres tines d'obra, en
substitució dels antics recipients de fusta. les primeres tines construïdes a
la Catalunya interior (del
segle XVI als inicis del
XVIII) es troben revestides de cairons ceràmics
sense vidriar; en canvi
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les més recents estan revestides de cairons vidriats (segona meitat del
segle XVIII, XIX i inicis
del segle XX).
A inicis del segle XVIII,
L'inventari de béns de
Josep Regàs i Culla, redactat l'any 1702, avala
que ja estaven construïdes les estances que formaven part de la torre
que flanqueja l'entrada
per l'oest, ja que hi figuren la cambra al peu de
la torre, la de mitja torre
i la del capdamunt de la
torre. Hi trobem estances que integraven el terrat i l'”aposiento” de la
cisterna. Aquesta divisió
entre dues estances del
que avui és un sol àmbit
suggereix a Vila que en
origen probablement es
trobava compartimentat i
cobert de manera parcial.
A començaments del segle XIX, es produeix la
construcció de la torre
composta de quatre plantes i un terrat adossada a
la cantonada sud-oriental
de l'edifici, després de tapiar el balcó que hi havia
la façana meridional. Les
causes que inspiraren
.8.

l'aixecament d'una nova
torre, les hem de cercar
en la pèrdua de funcions
defensives de la torre
més antiga a causa de la
conversió en habitatge i
sobretot pel context de
gran conflictivitat militar
d'inicis del segle XIX,
tot coincidint amb l'etapa
de la Guerra del Francès
(1808-1814) o bé en la
de la Primera Carlinada
(1833-1840). A mitjan
del segle, s'hi fan reformes a la façana i en les
obertures encaminades a
donar a la casa una aparença més harmoniosa.
Alguna estança va passar de servir com a torre
defensiva a adoptar fun-

cions d'habitatge i mirador. Fou segurament en
aquesta època quan es
construïren els murs entre els pilars de les golfes, a fi de convertir-les
en un espai tancat. En els
nous murs que tancaven
els pilars, a les façanes
est i oest, es col·locaren
finestres amb marcs de
pedra sorrenca bisellada.
Es remodelaren els murs
perimetrals de les golfes,
es reformaren les finestres i se n'instal·laren de
noves, totes idèntiques,
a fi de donar un aspecte
més unitari a les façanes.
En el darrer terç del segle
XIX, tenen lloc àmplies
reformes encaminades a

dotar la casa d'una major capacitat per produir
vi. Bàsicament aquestes
consisteixen en la construcció d'una nova tina i
dos coberts annexos a la
banda oriental, el primer
per bastir-hi tres tines de
gran capacitat i el segon
per allotjar-hi la premsa
i la cavitat de buidatge
d'una de les noves tines.
Aquestes reformes se
situen en la conjuntura
econòmica d'alts preus
en el sector vinícola coneguda com la “Febre
d'Or” del vi (1860-1892),
prèvia a l'arribada de la
fil·loxera.
L'augment,
dins de les terres que posseïa el mas, de la super-

fície plantada de vinya
explica la necessitat de
disposar d'instal·lacions
productives més àmplies.
Com a la majoria de masos de l'època, els beneficis obtinguts de la venda
de vi s'invertiren en la
reforma i embelliment de
la casa. Situa en aquesta
època la construcció de
la majoria de cobertes
amb volta catalana que
cobreixen els espais de
planta baixa, fetes de rajols col·locats en fileres a
trencajunt.
A mitjan i darrer terç
del segle XX, té lloc la
construcció del contrafort amb la façana de
ponent, juntament amb

el segon pis. S'enrajolà
el terra del primer pis i
es compartimentà amb
envans de diversos àmbits. En la darrera fase
constructiva de l'edifici
té lloc la construcció dels
contraforts que reforcen
les façanes nord i oest.
Bona part dels envans
que compartimentaven
el primer pis en diferents
habitacions foren retirats
i es referen les teulades.
Aquestes reformes coincideixen amb la compra
de la casa de la Culla
per part de l'Ajuntament
de Manresa, moment en
què l'edifici va deixar
de tenir un ús residencial i agropecuari per
convertir-se en un camp
d'aprenentatge de caire
educatiu, conclou Vila.
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l'ordre del dia, el vice-president Joan
Badia, va fer la lectura de la Memòria
de les Activitats realitzades durant l'any
2020, i que van ser les següents

Acta de l'Assemblea
General Ordinària de Socis
dels AARB any 2021
Amb data 8 d'octubre (divendres) a les
19.30 h. i amb l'assistència de 10 socis
i de 6 membres de de Junta va tenir lloc
l'Assemblea General Ordinària de Socis dels Amics de l'Art Romànic del Bages de l'any 2021 a la sala d'actes de la
Biblioteca del Casino de Manresa.
Durant l'acte es van prendre totes les
mesures referents a la pandèmia COVID-19.
Tot seguit el president Josep Llobet,
va donar l'agraïment en nom de la junta a totes les persones de junta, socis i
col·laboradors que al llarg de l'any han
contribuït d'alguna manera en benefici
de la bona marxa de l'entitat. Un cop
dit això passa a la presentació de l'ordre
del dia:
En el primer punt de l'ordre del dia la
Secretària, Imma Correro va procedir a
la lectura de l'Acta de l'Assemblea de
l'any anterior 2020 la qual fou aprovada
per unanimitat.
A continuació, en el segon punt de
.10.

• Exposició “Auca dels Amics de l'Art
Romànic del Bages”
Dimarts 7 de gener fins al 31 de gener
de 2020.
Lloc: Biblioteca Sant Valentí de Navarcles C/ Mura, núm. 1
Xerrada: Dimecres 22 de gener a les 20 h.
• Sortida matinal a Prats de Rei i la
Torre Manresana
Diumenge 9 de Febrer a les 8,45 h.
Sortida en vehicles particulars.
Visites a Prats de Rei: Muralles, entorn
arqueològic i Museu.
Visita a la Torre de la Manresana.
• Presentació del Llibre: “La Hija de
Ana”
Novel·la inspirada en el retaule del Sant
Esperit de la Seu de Manresa
Autora: Mariam Noguera-Algué
Dimarts, 18 de Febrer de 2020, a les
19.30 h.
Lloc: Sala d'Actes del Centre Cultural
del Casino de Manresa.
• Assemblea general ordinària de socis dels AARB 2020
Divendres dia 2 d'octubre de 2020 a les
19.15 h.
Lloc: Sala de la platea del teatre dels
Carlins de Manresa C/Sabateria, 2.
Un cop acabada l'Assemblea de Socis,
els arqueòlegs de l'empresa Arqueòlegs.

cat ens van fer una explicació amb
imatges sobre la sortida matinal a Artés
i Calders del diumenge dia 4 d'octubre.

projectà als assistents un breu vídeo
amb una presentació del nostre butlletí
dels AARB.

• Sortida matinal a Artés i Calders
Diumenge 4 d'octubre a les 9 h. Sortida
en vehicles particulars.
Programa de la sortida:
9.30 h. Visita al castell de Calders.
11.30 h. Visita a les excavacions d' Artés, Feixes de la Sala i Serrat de la Cabra d'Or.
La sortida és comentada per l'equip de
Arqueòlegs.cat que realitzen les excavacions.

S'aprovà per unanimitat el segon punt
de l'ordre del dia.

• Any 2020: Edició dels Butlletins
núm. 191-192-193
Un cop feta la lectura d'activitats, es
AARB
ANY 2020
Quotes Socis
Butlletins
Sortides
Cursos
Actes Culturals
Admin. AARB
Local AARB
Música i Romànic
La Caixa
Pàgina Web
Trobada Entitats
TOTAL

INGRESSOS

7.068,00
300,00
75,00
0,00
82,93
224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.761,65

Tot seguit, arribat el tercer punt de
l'ordre del dia, el tresorer Jordi Maymó ens fa un resum de l'estat de comptes de l'exercici 2020 i que és com segueix:
Total Ingressos 2020: 7.749,93 €
Total Despeses 2020: 6.153.14 €
Diferència any 2020: 1.596,79 €
El saldo total a 31.12.2020, és d'un
import de 9.183.35€, desglossat amb
saldo efectiu: 2.210,98 € i saldo a La
Caixa: 6.972,37 €.
DESPESES

995,46
2.852,87
0,00
0,00
30,00
165,38
1.118,04
400,00
144,80
446,59
0,00
13.843,23

PRESSUPOST
INGRESSOS

7.100,00
0,00
500,00
600,00
200,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
900,00
15.200,00

PRESSUPOST
DESPESES

1.100,00
3.500,00
200,00
1.500,00
400,00
300,00
1.300,00
4.500,00
300,00
500,00
900,00
14.400,00
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I el saldo actual a 23-09-2021, és d'un
import de 10.798,74€, desglossat amb
saldo efectiu: 2.052,98€ i saldo a La
Caixa: 8.745,76€.
S'aprovà per unanimitat el tercer punt
de l'ordre del dia.
En el quart punt el mateix Jordi Maymó remarcà que el pressupost previst per l'exercici 2021 es d'ingressos
10.810,00€ i despeses previstes:
15.530,00 €.
PRESSUPOST
AARB ANY 2021

PRESSUPOST PRESSUPOST
INGRESSOS DESPESES

Quotes Socis
3.340,00 1.100,00
Butlletins
0,00 3.600,00
Col·lab.
0,00
0,00
Publicitat
Sortides
530,00
200,00
Curs Cultura
640,00 1.500,00
medieval
Actes
200,00
400,00
Culturals
Lloguer
0,00
900,00
local conf.
Admin.
0,00
340,00
AARB
Local AARB
0,00 1.300,00
Música i
5.200,00 4.500,00
Romànic
La Caixa
0,00
340,00
Pàgina Web
0,00
550,00
Trobada
900,00
900,00
Entitats
10.810,00 15.530,00
TOTAL
.12.

Es comenta que un cop gairebé superada la Covid, la quota de Soci de cara el
proper any 2022 torna al mateix import
de l'any 2019 o sigui passa de 20€ a 38€
anuals.
S'aprovà per unanimitat el quart punt
de l'ordre del dia.
En el Cinquè punt de l´ordre del dia
Renovació i/o reelecció per a la Junta
Directiva 2021 es comunica, que no hi
ha moviments i que l'actual junta dels
AARB queda constituïda de la següent
forma:
Josep Llobet Manubens, President
Joan Badia Guitart, Vicepresident
Jordi Maymó Montesino, Tresorer
Imma Correro Cabrera, Secretària
Jordi Sardanas Farràs, vocal
Sussi Garcia Soldevila, vocal
Albert Galbany Gimenez, vocal
El President Josep Llobet, indica que
aquest any 2021 i també de cara a un
futur, comptarem com a col·laborador
de Junta en l'organització del Curs de
Cultura Medieval al nostre soci Doctor
en Història Medieval: Xavier Costa i
Badia.
També continuen com a col·laboradors
de la Junta Directiva en diferents tasques: Jesús Sagués, Imma Ribas, Margaret Coll, Maria Bueno, Maria Alba
Badia, Eduard Llobet, Joan Vilamala.
S'aprovà per unanimitat el cinquè punt
de l'ordre del dia.
En el sisè punt de l´ordre del dia en

Josep Llobet president de l'entitat, passa a presentar les activitats fetes ja el
2021 i també per al que queda de l'any
2021, i que són les següents:
- Diumenge 18-04-2021 i dimarts 2004-2021: Caminada de Manresa fins
l'Aqüeducte de la Font dels Llops de
Manresa, amb èxit de participació.
- Diumenge 09-05-2021, es van realitzar dues visites guiades al Museu de
Geologia de Manresa.
- Dissabte 15-05-2021, excursió i visites guiades al Monestir de Cellers, Torà
i al Castell de Castellfollit de Riubregós.
- Després d'un any d'aturada vam poder
celebrar amb alt nivell musical, amb
molt bona participació de públic i amb
visites efectuades per guies locals, el
XIè cicle de Música i Romànic 2021
amb el programa següent:
Dissabte 15 de maig, 18.00h
Visita guiada i concert - Priorat de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós
(Anoia)
Rusó Sala (Cançó d'Autor) i Miriam
Encinas Laffite
Visita guiada a càrrec de: Maria Morros
Diumenge 30 de maig 18.00h. Visita
guiada i concert - Sant Miquel de Castelladral - Navàs (Bages)
Efrén López i Alba Asensi (Música Antiga)
Visita guiada a càrrec de: Ester Llobet
i Fornells

Dissabte 12 de juny 19.00h. Visita guiada i concert - Sant Martí de Torruella –
Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Grup Lilàh (Música Tradicional)
Visita guiada a càrrec de: Marc Vilarmau i Masferrer
Diumenge 27 de juny, 18.00h. visita
guiada i concert - Església de Santa
Maria d'Horta d'Avinyó (Bages)
Núria Conangla i Joan Mestre (Música
Barroca)
Visita guiada a càrrec de: Damià Vendrell i Roca
- El dissabte dia 1 de maig del 2021, a
les 18.30 h., es va participar a Rocafort
en la conferència sobre “Castells Medievals” a càrrec de Laura de Castellet.
- A finals de juny l'Ajuntament del Pont
de Vilomara, va convidar als AARB
en la nova inauguració, després d'una
restauració, de l'església de Matadars.
L'acte, entre altres personalitats, va
comptar amb la presència del president
de la nostra entitat Josep Llobet.
- Dissabte 25-09-2021 Participació en
la visita guiada a l'església de Santa
Maria de Matadars – El Marquet, acte
organitzat per l'Ajuntament del Pont de
Vilomara.
- Hi ha demanda d'organitzar una nova
sortida amb gent dels AARB, i probablement es pugui dur a terme en un futur breu.
- Durant el mes de novembre de 2021,
tenim prevista la celebració del Curs de
.13.
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Cultura Medieval, que tindrà lloc a la
Sala d'Actes del Montepio de Manresa sota el títol: “La Catalunya Central
abans del Romànic”.

També es comenta la possibilitat de
tornar a fer actes de presentació de diferents llibres, però de moment no està
concretat.

El programa previst és el següent:
Data: divendres 5 de novembre de 2021
19.30 h.
Títol: Els primers segles medievals a
la Catalunya Central, una visió des de
l'Arqueologia (segles V-IX)
Ponent: Jordi Gibert Rebull (Doctor en
Història Medieval per la UAB)
Data: divendres 12 de novembre de
2021 19.30 h.
Títol: La Catalunya Central en època
comtal, de la repoblació a la reorganització (segles IX-X).
Ponent: Xavier Costa Badia (Doctor en
Història Medieval per la UB)
Data: divendres 19 de novembre del
2021 19.30 h.
Títol: El Preromànic de la Catalunya
Central, una visió panoràmica
Ponent: Marta Fernández Lahosa (Doctora en Història de l'Art per la UB)

Es previst juntament amb altres entitats
afins fer un reconeixement/ homenatge
a l'historiador sallentí Albert Benet i
Clarà, que caldrà anar concretant.

- Sortida matinal a Casserres (Baix Berguedà)
Dissabte 27 de Novembre de 2021
Visita guiada a unes noves excavacions
a càrrec de Francesc X. Florensa (Arqueòleg d'ÀTICS SL).
Es comenta també, que en els propers
butlletins sortiran articles col·leccionables sobre Romànic, a càrrec del nostre soci i arquitecte Sr. Jaume Moya i
Plana.
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Tema local de l‘entitat, és previst en
poc temps poder-lo deixar ja que se'n fa
poc ús, i portar els llibres a la Biblioteca de l'Ateneu de les Bases de Manresa,
i la resta de material a l'Arxiu Comarcal
de Manresa. S'està treballant en aquest
sentit.
És previst també de cara l'any 2022
continuar amb el Cicle de Música i
Romànic i el Curs de Cultura Medieval.

vitats, diferenciant socis de no socis. En
les sortides ja es fa, però fer-ho també
al cicle de Música i Romànic i al Curs
de Cultura Medieval, és un tema obert
al debat.
Una sòcia demana si estem al corrent
de les despeses/comissions aplicades
per les entitats bancàries, ja que hi ha
alguna entitat que no n'aplica. Es queda amb mirar-ho, però l'import carregat
tampoc és molt important, excepte en
els retorns dels rebuts de soci.
Després es comenta el tema de les sortides, i a part de les sortides matinals que
s'aniran programant com la del Marquet
al Pont de Vilomara o circuit per Manresa, es demana als socis assistents com
veuen la possibilitat d'efectuar una sortida entre setmana amb autocar de 2, 3 o

4 dies al Sud de França: Sant Martí del
Canigó, Perpinyà, Carcassonne
..., i/o també a la Cerdanya. La resposta
dels assistents és positiva i s'estudiarà
la possibilitat d'organitzar-la de cara al
proper any, probablement per la primavera/estiu.
A nivell de gran viatge que tenim programat a Armènia, queda aparcat per a
millor ocasió.
I sense res més a comentar, s'aprovà per
unanimitat el setè punt de l'ordre del
dia.
A les 20:45 h. es dona per finalitzada l'Assemblea General de Socis dels
Amics de l'Art Romànic del Bages
2021, amb l'aprovació de tots els punts
de l'ordre del dia.

S'aprovà per unanimitat el sisè punt de
l'ordre del dia.
Finalment s´arribà al setè punt de
l´ordre del dia, precs i preguntes.
Es comenta que actualment tenim 160
socis vigents, i tot i que tenim altes, des
de fa uns anys hi ha una tendència a la
disminució de socis. Es té en compte
però, la bona acceptació que hi ha a
les xarxes socials, superant les 1.000
persones seguidores a Facebook i 700
persones seguidores a l'Instagram dels
AARB.
Es parla també per tal d'augmentar la
massa social, fer dues quotes/aportacions diferents en totes les nostres acti.15.
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Els primers
segles medievals
a la Catalunya
Central,
una visió des de
l'Arqueologia
(segles V-IX)
Ressenya de la
ponència de Jordi
Gibert
Fotografies: Jordi Gibert
Tradicionalment, els primers segles medievals
han estat considerats una
etapa fosca de la nostra
història. No només perquè va ser el moment de
la “caiguda de Roma” i
de l'aparició d'importants
canvis socials, sinó també perquè les notícies,
tant documentals com
arqueològiques, eren extremadament escasses.
En els darrers anys, però,
com ens va demostrar
.16.
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bon exemple el jaciment
de Vilaclara, a Castellfollit del Boix (el Bages),
on diversos àmbits s'estructuren a l'entorn d'uns
espais exteriors que semblen delimitats per murs
i on, seguint la norma
general, hi ha evidències clares de producció
vitícola a gran escala.
Jordi Gibert en la seva
ponència en el 35è Curs
de Cultura Medieval, la
situació ha començat a
revertir i, inclús pel cas
de la Catalunya Central,
comencem ja a comptar
amb un seguit de dades
que ens permeten resseguir què succeí a casa
nostra durant aquell lapse de gairebé 400 anys.
En aquest sentit, el ponent ens va mostrar com,
entre els segles V i VI, a
nivell arqueològic s'observen profundes transformacions en les villae
baiximperials. No en
va, com a conseqüència
de la inestabilitat causada per la desaparició de
l'Imperi Romà, que a la
Tarraconense s'acompanyà de greus enfronta-

ments entre l'aristocràcia
provincial i els visigots
que anaven penetrant a
la Península Ibèrica, la
majoria dels espais residencials d'aquelles villae
van ser abandonats. En
el seu lloc, van aparèixer
assentaments que presenten uns trets constructius
i unes dimensions més
modestes, tot i que mantenen uns àmbits vinculats a la transformació i
a l'emmagatzematge de
la producció agrícola ben
singularitzats, sovint representats per la presència de sitges i, sobretot,
de grans trulls que situen
la producció de vi com
una de les especialitzacions que defineixen la
seva orientació econòmica principal. N'és un

També és característic
dels jaciments d'aquest
període la presència de
necròpolis comunitàries
i, malgrat no haver-n'hi
gaires casos localitzats
a la Catalunya Central,
la troballa de cossos tirats de qualsevol manera dins de les sitges. Es
tracta d'un fet que ens
demostra que, al costat
de pagesos lliures, degudament enterrats en
espais funeraris ben delimitats, en els mateixos
assentaments també hi
hauria esclaus; els servi,
ancillae o mancipia que
les fonts i lleis d'època
visigoda, aquestes clarament segregacionistes,
contemplen i regulen
amb normalitat, tal i com
també es pot comprovar
en bona part de l'occi-

dent europeu tardoantic.
Això, sumat a les evidències d'una activitat econòmica intensiva similar
a la de les desaparegudes
villae baiximperials, fa
pensar que, a diferència
del que han apuntat algunes tradicions historiogràfiques recents, no
estaríem davant d'un moment d'aprimament de
l'aristocràcia i reforç de
les comunitats pageses
autònomes, sinó que les
explotacions dominicals
encara tindrien un pes
important.
En altres paraules, segons
el ponent, durant els primers segles medievals,
seguirien proliferant el
que podríem considerar

centres d'explotació amb
una concepció centralitzada de la producció i una
vocació vitivinícola que
no es pot entendre fora
dels marges d'una agricultura dirigida i amb un
més que probable component especulatiu. El
que canviaria profundament seria la distribució
de l'hàbitat, que es fragmentaria en establiments
dispersos més petits que
esdevindrien el model de
poblament hegemònic a
partir dels segles VIIIIX i acabarien ocupant
la pràctica totalitat de la
geografia de l'àrea estudiada. La principal prova
que ens n'ha quedat són
les múltiples necròpolis
aïllades que trobem arreu
.17.
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Col·leccionable

Capítol
sentit, com a punts des
d'on s'irradiava de forma
preferent el poder aristocràtic i que funcionaven
de manera complementària –i segurament subalterna– a les civitates de
tradició antiga esdevingudes seus episcopals,
com és el cas d'Ausa/Vic.

de la Catalunya Central.
En base a les constatacions anteriors, l'autor es
plantejà la pregunta d'on
residirien les elits. La
resposta, tot i ser difícil,
l'intentà buscar a través
de les esglésies, ja que a
l'època se n'erigirien algunes i, tenint en compte
la seva ubicació en emplaçaments ben comunicats, cas paradigmàtic
de Prats de Rei (l'Anoia),
.18.

Casserres (el Berguedà)
o Cardona (el Bages),
podrien marcar nuclis
principals en l'ordenament del territori, si bé la
seva magnitud i evolució
seria molt diversa. Podrien ser, malgrat la dificultat que sempre existeix a
l'hora de relacionar fonts
escrites i arqueològiques,
els emplaçaments que els
textos coetanis anomenen vici o castella i que
cal considerar, en aquest

En base a tot això, podem concloure que la
ponència del Dr. Gibert
ens va demostrar que, tot
i les evidents limitacions amb què ens trobem,
l'avenç en el coneixement dels primers segles
medievals és una fita ben
assolible si s'empren de
manera crítica i combinada els recursos i les
fonts disponibles, plantejant hipòtesis que guiïn la
recerca i superant alguns
tòpics paralitzadors. Gràcies a treballs com el seu,
l'Alta Edat Mitjana cada
cop és un període menys
fosc, per passar a ser una
època plena de matisos
en què es van bastir les
transformacions que donaren lloc al món medieval.

2

L'ARQUITECTURA
PRE-ROMÀNICA			
Quan alguna vegada sentim parlar de
l'art Pre-romànic quasi bé tots entenem
o creiem entendre de què ens parlen.
Sembla clar que tal denominació es
refereix a aquell període de la història
de l'Arquitectura anterior al Romànic,
que es va desenvolupar a l'Europa dels
segles VIII, IX,... potser X, i als del
Bages, amb una mica de sort, ens ve al
cap la imatge de STA. Mª DE MATADARS, o dels arcs de ferradura, i poca
cosa més.
Si aprofundíssim una mica veuríem
que el concepte de Pre-romànic és
molt poc precís, com a definició d'unes
característiques constructives, formals
o arquitectòniques. Com diu el gran
coneixedor Kenneth John Conant,
Catedràtic d'Arquitectura de la Universitat de Harvard i autor de nombrosos
estudis sobre edificis medievals tant
importants com Santiago de Compostela i l'església abacial de Cluny, seria
millor parlar de Proto-romànic, per a
definir totes aquelles arquitectures anteriors a la plenitud de l'estil medieval,
que coneixem com a Romànic. Malgrat
aquesta distinció podríem dir que s'ac-

Interior Campanar Sant Pere de Rodes.
Fotografia: Joan Badia

cepta que aquest “Pre- o Proto-romànic
es pot també considerar com un conjunt
d' estils o escoles arquitectòniques que
van servir com a inici del Romànic i
que van preparar el camí a la plenitud
del que anomenem Primer i Segon
Romànic.
Per això es pot detallar un xic més i
recordar que dintre d'aquesta denominació de la qual estem parlant, hi ha
un període carolingi i otònic de gran
esplendor en el Centre d'Europa, amb
personatges tant únics com Carlemany, Otó I i els seus descendents, i
obres tant significatives com Aquisgrà,
.5 C.

Col·leccionable

Col·leccionable
Ripoll, Cuixà i St. Pere de Rodes.
Al Nord d'Itàlia, a la Llombardia, s'hi
desenvolupa una escola de constructors, els magistri comacini, els quals,
recollint les influències romanes i bizantines, son capaços de produir obres
amb un estil propi i de repetir les formes
creades en el seu territori d'origen per
a ésser construïdes tant amb maons
ceràmics (“totxos”) com amb pedres
petites
(carreuons)
simplement
desbastades, disposades obliquament i
aparellades en filades horitzontals que
recordaven l'antic “opus spicatum”.

Sant Pere de Rodes. Fotografia: Joan Badia

les Catedrals imperials i d'altres.
No podem tampoc oblidar que desprès
de la invasió de la Península Ibèrica
pels àrabs el 711, al Nordest s'hi reconstrueix un regne cristià a les muntanyes
d'Astúries, que és capaç de consolidar,
a més del regne polític, un estil artístic
de considerable interès amb obres com
la catedral d'Oviedo, (802), San Julián
de Prados als afores de la capital, Santa
Maria del Naranco i Santa Cristina de
Lena entre d'altres.
.6 C.

També en aquests segles anteriors al
Romànic es desenvolupa una arquitectura visigòtica de tradició romana però
amb fortes influències bizantines al
centre de la Península; amb exemples
tan notables com San Miguel de Escalada o la de Quintanilla de las Viñas.
Com a la part de Llevant, al vessant
Sud dels Pirineus, els comtes catalans
entren també en una pròspera època i
les ordres monàstiques agafen una empenta poderosa que dona fruits tals com

Vist tot això, i moltes més coses de les
que en parlarem més endavant, caldria
almenys ésser més precís amb el nostre
llenguatge i quan ens parlen de “Preromànic”, no entendre-ho com un estil arquitectònic definit i global, sinó
simplement com una forma d'ajuntar
tota una sèrie d'importants estils, cadascun d'ells amb la seva forta personalitat, i que possiblement tenen només en
comú l'herència de la cultura romana.
A la nostra Catalunya, tot aquest llarg
procés de reorganització de les diòcesis
catalanes, que es produeix fins abans
de l' any 1000 també comporta la construcció de noves esglésies per tot el país
i tal com s'ha assenyalat, de nombrosos
monestirs que completen o complementen l' organització eclesiàstica, a vegades amb un cert antagonisme amb els
bisbes per l'afany d' independència dels
abats en relació a l'autoritat episcopal.

Monestir de Santa Maria de Serrateix.
Fotografia: Josep Llobet i Manubens

Es digne d'esment l'aparició de monestirs als contraforts pirinencs que adopten principalment la regla benedictina,
dependents del Bisbat d' Urgell, els
quals van assolint nombrosos privilegis
materials que els hi permet anar refent
i millorant els seus edificis i diversos
drets rebuts directament de la seu de
Roma i que cada vegada alleugereixen
més la seva dependència del poder dels
bisbes.
A tall de simple relació es poden enumerar centres monàstics tant importants i coneguts com Cuixà, Ripoll,
Sant Pere de Rodes, i d'altres no tant
.7 C.
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Col·leccionable

Santa Maria del Naranco.
Fotografia: Josep
Llobet i Manubens

coneguts pels catalans però que també
tingueren una gran importància com els
del Rosselló, Sant Genís de Fontanes,
Sant Andreu de Sureda i els dependents
de la diòcesi d'Urgell com Tavèrnoles,
Lavaix, Alaó, Gerri de la Sal, Burgal
i tants altres. Allunyats dels Pirineus

també van sorgint centres monàstics
de diversa importància com els de
La Garrotxa (St. Julià del Mont, Sant
Aniol d' Aguja, Sant Joan Les Fonts) o
tants altres com Sant Llorenç de Morunys, Serrateix, St. Benet de Bages i
Sant Cugat del Vallès.

Bibliografia consultada per a la redacció del present capítol :
L'arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic
E. Junyent
L' arquitectura religiosa dels segles ix i x
X. Barral
Arquitectura carolingia y románica 800/1200
K.J. Conant
Del romà al romànic (Catalunya Romànica)
P. de Palol et alt.
L' art pre-romànic a Catalunya – Segles ix i x
X. Barral i Altet
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La Catalunya
Central en època
comtal, de la
repoblació a la
reorganització
(segles IX-X)
Ressenya de la
ponència de Xavier
Costa Badia
L'evolució històrica de la
Catalunya Central durant
els segles IX i X sovint
s'ha interpretat en base
a dos paradigmes molt
clars. En primer lloc, s'ha
defensat la idea d'una
despoblació gairebé total del territori al segle
IX com a conseqüència
de la invasió islàmica
de principis del segle
VIII, de la carolíngia de
finals d'aquella centúria
i, sobretot, de la Revola
d'Aissó i Guillemó contra les noves autoritats
polítiques l'any 826, que
va tenir com a epicentre

les comarques centrals
de l'actual Catalunya. En
segon lloc, partint de la
primera hipòtesi expressada, tota l'acció comtal
posterior, dirigida per
Guifré el Pelós i els seus
successors, s'ha interpretat en clau de repoblació i
posada en cultiu de terres
fins llavors buides. Ara
bé, com va demostrar
Xavier Costa en la seva
conferència, aquest plantejament historiogràfic
presenta un seguit de problemes que obliguen a
matisar-lo i proposar una
explicació alternativa.
En primer lloc, el ponent
va argumentar que cada
vegada tenim més indicis per creure que la Ca-

talunya Central, després
de la revolta del 826,
no va quedar totalment
despoblada. No en va,
és cert que hi ha algunes
fonts, sobretot preceptes
carolingis i documents
retòrics del segle X, que
insisteixen en aquesta
idea. Ara bé, en molts
casos, tenen l'objectiu
d'acreditar la titularitat
sobre béns controvertits
per part de les noves autoritats, quelcom que explicaria la seva insistència en recalcar que n'eren
els primers propietaris.
Així mateix, no només
l'arqueologia està trobant
proves de continuïtat en
el poblament, per exemple amb la descoberta
de necròpolis amb un ús
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continuat entre els segles VIII i X, sinó que
els darrers estudis basats
en fonts escrites apunten
en la mateixa direcció,
sobretot per la supervivència de molts topònims d'origen preromà,
quelcom que implica un
manteniment de la memòria col·lectiva; i per
l'elevada presència de
béns tinguts per herència
o aprisió –amb un domini mínim de trenta anys–
just després de la suposada repoblació. Fins i
tot, com han demostrat
recentment Jesús Alturo
i Tània Alaix, la filologia
i la paleografia també hi
advoquen a favor, ja que
tant la forma d'escriure
com el llatí del primer
bisbe de Vic, Gotmar, i
del seu secretari, Adanagell, permeten suposarlos un origen local i no
exogen com s'havia dit.
En base a aquestes evidències, Xavier Costa
va concloure que, sens
cap mena de dubte, la
Revolta d'Aissó i Guillemó va desestabilitzar
la Catalunya Central i la
va deixar de facto fora
.20.
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de l'ordenament carolingi, que no hi pogué fer
valdre la seva autoritat
fins a finals del segle IX.
Aquell territori, per tant,
quedà com un espai inestable i desorganitzat en
què cap dels dos grans
poders que s'erigien al
seu voltant, l'Imperi
Carolingi i l'Emirat de
Còrdova, aconseguí imposar-s'hi, possiblement
pel respecte mutu que es
tenien. Ara bé, era una
terra de ningú, però en
cap cas una terra sense
ningú com tantes vegades s'havia considerat.
En conseqüència, tota
l'acció posterior que hi

desenvolupà Guifré el
Pelós i els seus hereus,
motivada per la necessitat de controlar un espai
que dividia els seus dominis i dificultava la seva
gestió des d'un punt de
vista geoestratègic, s'ha
de reinterpretar en clau
de reorganització d'un
espai que comptava amb
una població i unes dinàmiques pròpies.
En aquest sentit, l'acció
política de Guifré el
Pelós se'ns va presentar com una estratègia
molt complexa que tenia
l'objectiu d'inserir subtilment la seva figura en les
lògiques locals i reforçar

el seu rol com a representant del poder comtal.
Això ho féu, com ha estudiat recentment Jonathan
Jarrett, adquirint terres
en el territori que volia
controlar, quelcom que el
convertia en un veí més;
promovent la construcció d'esglésies, cosa que
reforçava el seu prestigi
sociopolític i li permetia
mostrar la seva gran capacitat econòmica; així
com fent demostracions
de poder militar a través de la construcció de
castells i l'organització
de campanyes militars
contra els musulmans del
sud. Finalment, el confe-

renciant va plantejar que,
allà on hi havia una aristocràcia local més forta,
Guifré també hagué de
teixir aliances i fer cessions importants a canvi
de ser reconegut, quelcom que podria explicar
per exemple la carta de
poblament de Cardona,
desgraciadament perduda, i la ràpida restauració del bisbat de Vic, al
capdavant del qual es va
promocionar a diversos
membres del clergat local.
Aquesta segona conferència, per tant, ens va
permetre veure com la
Història no és quelcom

invariable que només
cal memoritzar i repetir,
sinó una ciència dinàmica que, amb l'esforç
de molts investigadors,
va progressant mica en
mica per ajudar-nos a
entendre millor el nostre
passat. En aquest cas, va
ser molt revelador veure
com, gràcies a la crítica
historiogràfica, la figura
de Guifré el Pelós s'ha
reinterpretat en els darrers anys, passant de ser
el repoblador de la Catalunya Central a ser el seu
reorganitzador, un rol
molt més complex sobre
el qual caldrà seguir treballant.
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tres únics conjunts de
pintura mural conservats
a Catalunya: el de Sant
Quirze de Pedret.

El preromànic
a la Catalunya
Central, una visió
panoràmica
Ressenya de la
ponència de Marta
Fernández Lahosa
L'estudi de l'art preromànic és quelcom complicat
i difús. Primer, perquè no
hi ha un consens en els
límits cronològics que
engloben el període i, segon, perquè la manca de
testimonis conservats dificulta plantejar interpretacions clares; més encara quan ens referim a un
territori tan limitat com
és la Catalunya Central.
Per
aproximar-nos-hi,
Marta Fernández ens va
plantejar una visió panoràmica del context artístic d'època altmedieval
i dels principals corrents
artístics que s'hi donaren
trobada: el substrat romà,
.22.

l'herència visigòtica, les
innovacions de l'art carolingi sobre una base merovíngia i la cultura islàmica. D'aquesta manera,
ens va permetre ubicar
estilísticament l'art preromànic de la Catalunya
Central i entendre millor
les seves característiques
a través de la comparació
amb creacions anteriors i
coetànies.
Abans de res, però, la ponent ens va advertir que
qualsevol aproximació
a l'art preromànic està
inevitablement mediatitzada no només per la
poca quantitat de restes
conservades, sinó per la
gran heterogeneïtat que
presenten les que han
arribat fins als nostres

dies. Aquesta varietat es
deixa veure en les plantes, alçats, materials i
tècniques constructives
dels edificis, però també en la factura, estil i
iconografia dels pocs
vestigis escultòrics i pictòrics. Es va subratllar,
en qualsevol cas, que
tot i l'escassetat general
de testimonis artístics,
les comarques centrals
conserven no només vestigis arquitectònics destacats, sinó que aquests
es complementen amb
interessants elements escultòrics com el capitell
historiat de Sant Benet
de Bages, una de les primeres representacions
d'escenes bíbliques en el
context del preromànic
català; així com un dels

Feta aquesta advertència, la primera parada
del recorregut panoràmic plantejat va ser el
substrat artístic romà.
Respecte a aquest tema,
se'ns va explicar que la
influència clàssica sobre
l'art altmedieval ha estat
sovint qüestionada, ja
que se solia considerar
que el territori català va
trencar amb l'herència
clàssica durant els segles
anteriors a la conquesta
carolíngia. Hem de tenir
en compte, però, que els
habitants d'aquesta regió
durant els segles previs a la instauració del
romànic podien ostentar encara una romanitat
implícita en la seva base
cultural i, per tant, encara
que no hi hagués una voluntat conscient de còpia,
aquesta es podia traslladar a la seva producció
artística com un tendència inercial de manifestació del seu substrat cultural. Aquesta romanitat,
com es va demostrar en

la ponència, també es fa
present en els treballs
artístics francs, visigots,
asturs o islàmics, tot i
que mediatitzat en cada
cas per l'estil local, les
capacitats creatives de
cada territori i els nous
gustos o necessitats.
Les possibles influències de les altres corrents
d'època altmedieval es
van insinuar a través d'un
itinerari que ens va portar
a veure els testimonis més
destacats de la producció
artística merovíngia, carolíngia, visigoda, astur i
hispanomusulmana, amb
obres tan notòries com
els sarcòfags merovingis,
l'altar de Ratchis, la Capella Palatina d'Aquisgrà
San Juan de Baños de
Cerrato, Santa Maria del
Naranco, San Miquel
de Lillo o Sant Miquel
de Cuixa. Tots aquests
exemples van permetre
demostrar que la varietat
formal en les construccions anteriors o contemporànies a les obres
d'estil preromànic de les
comarques centrals era
un fet comú. Per tant, si
bé en les grans promo-

cions, sobretot en entorns
monàstics, s'anava imposant la planta basilical de
nau única o de tres naus
amb capçalera única o
triple, de perfil carrat o
semicircular, la diversificació de les formes és el
gran tret de l'arquitectura
altmedieval.
A partir d'aquesta observació, la ponent va entrar
amb més profunditat en
les possibles influències de l'element visigòtic en l'art preromànic
dels comtats catalans,
un tema que fins fa pocs
anys s'havia tendit a
negar al considerar la
presència de població visigoda molt residual a la
zona de l'actual Catalunya. Abans de res, però,
ens va precisar que un
element tradicionalment
considerat d'influència
mossàrab com és l'arc de
ferradura o arc ultrapassat, en els darrers temps
s'està reinterpretant com
un element de possible tradició visigòtica,
ja que és present en tots
els contextos artístics de
l'època a excepció del carolingi. En conseqüència,
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les esglésies del territori
estudiat amb arcs de ferradura com Sant Vicenç
d'Obiols o Santa Maria
de Matadars potser no
s'haurien de vincular necessàriament amb la vinguda de mossàrabs de territoris islàmics, sinó que
es podrien interpretar
com exemples de les ressonàncies de la tradició
i l'univers formal visigòtic. En aquest sentit, és
important recordar que
les excavacions d'Obiols
van posar al descobert
que una de les tombes
anteriors a la construcció
de l'església contenia una
moneda d'or visigòtica
del rei Ègica, quelcom
que, com a mínim, demostraria cert contacte
amb aquella població a
finals del segle VII o inicis del VIII.
Pel que fa a les arts plàstiques, vam poder veure
com la panoràmica general posa de manifest
un gust especial en època
altmedieval per les formes sintètiques treballades amb línies marcades,
cosa que, en el cas dels
relleus, es materialitzà en
.24.
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l'ús preferent de la tècnica del bisellat. Es tracta
d'una estètica i factura
que també és present en
les obres berguedanes i
bagenques. Així mateix,
es detecta certa tendència a l'ús de clipeus com
a marc per enquadrar
diversos elements decoratius vegetals o antropomorfs. En aquest
punt, fórmules com les
dels sarcòfags merovingis podrien tenir alguna
relació amb l'esquema
representatiu de la figura de l'orant de Pedret,
una idea ja plantejada per
Carles Mancho. Per últim, es pot observar una
pervivència i evolució
en les formes dels anomenats capitells corintis,
ben representats en els
testimonis conservats en
la nostra regió com, per
exemple, en els del campanar de Sant Mateu de
Bages.

Visites a Sant
Pere de Casserres
(Baix Berguedà) i
la Torre Merola
Jordi Sardans i Farràs
En conclusió, la conferència de Marta Fernández Lahosa va servir
per prendre consciència
de la dificultat d'una catalogació taxonòmica de
l'art preromànic català,
i per extensió del de la
Catalunya central, a causa tant del volum com de
la qualitat dels testimonis i de la documentació
conservada. No en va,
com va poder demostrar
posantlo en perspectiva
i en relació als altres corrents artístics de l'època,
presenta una gran heterogeneïtat de formes i influències, fruit no necessàriament d'una voluntat
premeditada, sinó de la
plasmació del complex
substrat cultural de la població local.

Fotografies: Sussi Garcia,
Josep Llobet i Jordi Maymó
Els Amics de l'Art Romànic del Bages van fer
el passat 27 de novembre una sortida matinal
amb sorpresa de l'organització que va dur als
participants a visitar
la torre Merola, assessorats per l'historiador
Eudald Serra, després
de completar el curs de
cultura medieval amb
una visita guiada a l'excavació de Sant Pere de
Casserres, a càrrec de
l'arqueòleg Francesc X.
Florensa Puchol.

Sant Pere de Casserres
Francesc X. Florensa Puchol, arqueòleg d'ATICS

SL, va explicar el jaciment en moviment, és a
dir, que està actiu, de manera que va ser un goig
poder-lo visitar. Florensa
i el seu equip estant excavant a Sant Pere de Casserres al Baix Berguedà.
El 2005 es van fer unes
primeres prospeccions a
causa de l'ampliació de la
C-16 entre Navàs i Berga.
Just al costat del jaciment
hi ha l'antiga carretera de
1936 que va de Gironella
a Casserres, amb un recorregut de 8 quilòmetres.
La prospecció va detectar gran quantitat de materials com blocs i pedres
treballades, ceràmica. Hi
ha una alzina preservada,
un munt de pedres dins
d'un monticle i restes ar-

queològiques. La gent de
la contrada sabia que hi
havia l'església de Sant
Pere, però sense localitzar-la exactament. A les
terrasses dels camps del
voltant hi havia restes
de teules romanes, retalls, sitges, estructures
hidràuliques. El 2010,
un parell de sondejos
van confirmar la trobada, amb murs de terrissa de l'època romana. A
més de vila romana que
es manté fins al segle V,
al barri de Sant Jordi de
Casserres també se n'han
trobat. D'època ibèrica
hi ha el Serrat dels Tres
Hereus, amb una fase visigoda; fins a les guerres
carlines hi havia hagut
l'església de Santa Ma.25.
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ria de l'Antiguitat, que
va petar com a polvorí,
on va aparèixer un forn
romà, unes 200 tombes
datades entre els segles
VI i XIII, una sitja amb
cent ostres. Geogràficament, el camí que va
de la costa cap a Berga,
puja per Puig-reig, darrere Casserres, baixa per
la riera de Clarà. Es coneix des de l'època medieval i segurament és
una fossilització d'època
romana i anterior. D'est
a oest el camí va de Cardona, Casserres, riera de
Clarà, Sant Marc de Cal
Basachs (Gironella) i
cap a Ripoll, on aniria a
buscar les mines de ferro
franceses: és la connexió
sal-ferro. Tenim doncs,
un assentament d'època
romana, un altre d'època
visigoda al Serrat dels
Tres Hereus, de població
assentada que fa important Casserres del Berguedà. Històricament, el
contingent franc de Lluís
el Pietós donarà peu als
comtats catalans i mostra
la conquesta de Barcelona des dels rius Llobregat, Cardener i Ter. Tam.26.
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bé serà un eix de comerç
entre Cardona (sal) i el
sud de França.
La primera documentació de Sant Pere de
Casserres fa referència a
unes vinyes del segle IX:
“sabem que és parròquia
del IX al XI”, com Santa Maria de l'Antiguitat.
Té l'entrada sud i uns
paviments d'opus signinum, de tradició romana:
ceràmica maçolada amb
morter de calç, amb una
capa aïllant més fina, que
és el terratzo. (N'hi ha
tres: Sorba, vila romana
de la Valldan a Berga i
aquí) que assenyalen la
possible existència d'una
església primitiva anterior (segles VI al VIII)
que es manté al IX, X i
XI com a parròquia. Hi
ha el negatiu de la taula de l'altar, de quan les
misses es feien de cara
al públic. Hi ha un segon
altar del segle XII, en un
altre lloc, quan la missa
ja es feia d'esquena a als
feligresos. També hi ha el
fonament d'una pica baptismal, que servia per batejar. Presbiteri, un arc de
ferradura igual al de Sant

Vicenç dels Obiols i una
nau amb un encavallat de
fusta. Des del monestir
de Sant Serni de Tavèrnoles es crea el priorat
de Sant Pere de Casserres, amb un màxim de
cinc monjos (segles XI al
XIV). S'amplia el recinte
amb noves estructures,
per les reformes dins
l'església, un paviment
del segle XI, en època del
priorat, que coincideix en
l'alçada amb unes pintures en forma d'encortinat
com a Sant Quirze de
Pedret. A partir de l segle XI ja no s'hi bateja
ningú, es construeix Sant
Pau que passarà a ser la
parròquia. Cap a l'oest
s'obre una porta d'entrada
als feligresos, i es passa
d'un encavallat de fusta
a una volta de canó, amb
quatre pilars més perquè
es canvia l'estructura de
la nau i es necessiten uns
reforços grans. Així, les
dependències del priorat
s'aixequen amb nous pilars que formen un cimbori que els dona una
nova il·luminació, fins
que l'abandonen al segle
XIV. Florensa explica la

forma de treballar, amb
el pedra a pedra i mostra un croquis del que
seria la planta en el moment final del priorat. La
porta oest es tapia, quan
damunt les estructures
s'hi col·loca una masia,
amb murs que compartimentaven fins al segle
XVIII, es fa més estreta l'entrada a l'església,
posen unes menjadores
i fan un celler. Les reformes són contínues en
funció de les necessitats
que són canviants. Al
segle XVIII, l'entorn tornarà a ser de vinyes. Des
de fora, confessa que han
d'acabar d'esbrinar quines estructures són del
priorat i quines de la masia. Saben que tenia planta baixa i primer pis per
l'existència d'escales. La

zona era una sagrera, on
hi ha tombes, ossos que
comparteixen espai amb
un camp de sitges. Al
nord, la necròpolis està
plena de morts. Se n'han
trobat des del segle VII al
XIV. Com a conclusió, es
tracta d'un jaciment que
s'està excavant contínuament, on observem els
grans carreus d'època romana com les teules per
regularitzar les filades i
alçar les parets.

La Torre Merola
Eudald Serra, director
del Museu de la Tècnica de Manresa, nascut
a Puig-reig, historiador
i arqueòleg, ha estat director del jaciment del
castell de Merola, on estan a l'espera que es con-

creti un Pla Director per
conèixer-ne l'entorn. Explica que han fet deconstrucció de la història,
perquè el que es coneixia
del castell s'ha vist que
no era correcte. Quan
s'ha excavat, han observat que la torre és molt
diferent al que s'havia
explicat fins aleshores. A
nivell documental es coneix bé la història de la
casa dels Merola, però en
l'àmbit arqueològic “descobrim que és diferent al
que se'ns havia explicat”.
Surt al llibre de la Catalunya Romànica, quan no
hi hauria de sortir perquè
no és una torre romànica,
sinó gòtica. La casa dels
Merola que apareix documentada des del segle
XI, desapareix al XIII i la
torre és de finals del XIII
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(1297) i principis del
XIV, (1309) per tant no
la van construir els senyors de Merola, sinó que
es va realitzar després. A
principis del segle XIII,
Bertrand de Merola ven
les seves possessions als
senyors de Berga, emparentats amb els comtes
de Pallars, que acaben
en una situació precària
a finals del XIII, de manera que Jaume II els
compra els seus dominis,
entre els quals el castell
de Merola, que és quan
es construeix la torre, per
controlar el camí ral i cobrar impostos. Comunicava la via del Llobregat
amb el monestir de Santa
.28.
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Maria de Serrateix, amb
necessitats d'oli, cereals
i vi. El control del camí
garantia uns ingressos
per Jaume II. Més tard, el
rei Pere III, “un mal gestor”, que va perdre molts
calés en les guerres, “ja
que es portava malament
amb tothom”, es va haver de vendre propietats.
Durant les conquestes de
València i Mallorca, alguns van a fer fortuna a
les noves terres conquerides. Hi ha documentat un
hereu, Bernat de Merola,
com a batlle de Sóller,
nomenat pel rei Pere III.
La torre de Merola està
situada uns 370 metres
sobre el nivell del mar,

a la vall de Merola, sense boscos, era una via
directa cap a la zona de
Gaià i Navàs, que com a
tal no existia encara, però
sí Castelladral. Es dominava la vall i el camí ral
passava per la vall de
Merola (no pel poble de
Puig-reig), seguia cap a
Serrateix i es bifurcava
cap a Casserres... Era important dominar aquest
camí, des de dos quilòmetres i mig més amunt, on
es va construir la primera
església de Merola, on hi
ha el primer poblament i
una sèrie d'edificacions
“que estan per estudiar”,
entre elles l'església de
1609, de propietat privada. La torre que estava
en un estat bastant precari, “més aviat deplorable
és un miracle que s'hagi
conservat”. És una torre
de la qual només es conserva una paret, de mitjan segle XV, que ara és
un element molt visible.
Completament construïda i aprofitada uns 150
anys, a partir dels terratrèmols que hi ha entre
els Pirineus i la Catalunya Central, a principis i

mitjans del XV s'enfonsa
una bona part, però la
paret es manté gràcies
al túmul que va significar l'enderroc de la torre.
Des d'aleshores hi ha un
abandonament absolut,
fins que a mitjan segle
XIX en aquesta terra es
cultiva de manera extensiva la vinya, durant els
anys de la febre d'or, com
es pot comprovar amb
el conjunt de deu tines
(plenes de pedres, perquè
ningú prengui mal) que
demostren la importància de la cultura del vi.
Quan arriba la fil·loxera,
els treballadors deixen la
feina al camp i se'n van a
viure a les colònies i les
seves fàbriques. Merola es comença a despoblar i a mitjan segle XX,
s'abandona la darrera
casa, de la que se'n poden
veure encara restes. Ara
és un despoblat on no hi
viu ningú.
Els arqueòlegs han treballat per consolidar
l'estructura de la torre,
ja que perillava de caure.
És l'única secció d'una
torre gòtica exempta (independent) que es con-

serva a la província de
Barcelona, en la seva
totalitat, des de la base
fins als merlets originals,
“que ens permet saber
com és una torre gòtica”.
La Diputació de Barcelona a la dècada del 1960
hi va posar morters i va
construir un contrafort
per aguantar una mica
la torre. El 2015 a iniciativa de l'Ajuntament
de Puig-reig, a través
de l'Associació Cultural
dels Templers de Puigreig, en van decidir la
conservació que va costar 200.000 euros. El
projecte va ser obra de
l'Estudi d'Arquitectes de
Carles Enrich, que ha
rebut diversos premis,
alguns dels quals gràcies
als seus treballs a Merola. Es van adonar que
era rectangular i gòtica.
La torre tenia funció de
vigilància, però també
de defensa quan calia.
S'hi havia d'accedir per
una escala que es podia
treure i posar i accedir
pel primer pis, des d'on
es passava cap a la planta baixa com accés intern
o als pisos superiors.

L'arquitecte va decidir
que l'accés fos canviat
al primer pis, des d'on
es pot pujar fins al capdamunt per veure l'espai
de guaita del segle XIV.
Així, s'ha aconseguit recuperar la funció original
de la torre de vigilància.
Un terratrèmol va precipitar un balanceig que
va fer que una part de la
torre acabés cedint cap
una banda. La recuperació actual s'ha fet amb
fusta que “s'integra molt
bé en el territori, permet
veure la pedra original i
manté la integritat: torre
i fusta s'aguanten conjuntament”.
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25.09.21

Sortida a l'Església
el Marquet.
El Pont de Vilomara
Fotografies de Josep Llobet
i Lluïsa Huerta

Fotos d’activitats

Curs de Cultura Medieval 2021
“La Catalunya Central abans del Romànic”
05.11.21
Els primers segles
medievals a la Catalunya
Central, una visió des de
l'Arqueologia (segles V-IX)
Ponent: Jordi Gibert Rebull
Fotografies de Sussi Garcia

.30.

.31.
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12.11.21
La Catalunya Central
en època comtal, de
la repoblació a la
reorganització (segles IX-X)
Ponent: Xavier Costa Badia

Fotos d’activitats

19.11.21
El Preromànic de la
Catalunya Central,
una visió panoràmica
Ponent: Marta Fernández Lahosa
Fotografies de Sussi Garcia

Fotografies de Sussi Garcia

.32.
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27.11.21

Sortida a Casserres i
al Castell de Merola
Fotografies de Sussi Garcia i Josep LLobet

ACTIVITATS
Sortida matinal
Dissabte 25 de setembre
Església del Marquet.
El Pont de Vilomara
Sortida lliure en vehicle
particular. Caldrà triar
l'horari de visita.
Visita guiada grups
màxim de 15 persones
a l'església de Santa
Maria Matadars
– El Marquet
Horaris visites: 10
h./ 10.45 h./11.30 h./
12.15 h./ 13.00 h.
Inscripció prèvia
obligatòria.
Organitza: Biblioteca
i Ajuntament de El
Pont de Vilomara
Col·labora: AARB

Assemblea general
ordinària de socis
dels AARB 2021
Divendres dia 8
d'octubre de 2021
a les 19.30 h.
Lloc: Sala d'Actes del
Centre Cultural del
Casino de Manresa
.34.

Curs de Cultura Medieval 2021. “La
Catalunya Central abans del Romànic”
Divendres 5 de novembre
a les 19.30 h.
Els primers segles
medievals a la Catalunya
Central, una visió des de
l'Arqueologia (segles V-IX)
Ponent: Jordi Gibert
Rebull (Doctor en
Història Medieval
per la UAB)
Divendres 12 de
novembre a les 19.30 h.
La Catalunya Central
en època comtal, de la
repoblació a la reorganització (segles IX-X)
Ponent: Xavier Costa
Badia (Doctor en
Història Medieval
per la UB)
Divendres 19 de
novembre a les 19.30 h.
El Preromànic de la
Catalunya Central, una
visió panoràmica
Ponent: Marta
Fernández Lahosa
(Doctora en Història
de l'Art per la UB)

Dissabte 27 de
Novembre de 2021
Sortida matinal a
Casserres (Baix
Berguedà)
Sortida en vehicles
particulars
Hora: 9.30 h. Matí
Lloc de Trobada:
Avinguda del Dolors
núm 4 de Manresa
Visita guiada al
jaciment arqueològic
de Sant Pere de
Casserres, a càrrec de
Francesc X. Florensa
Puchol (Arqueòleg
d'ATICS SL).
Visita guiada al
Castell de Merola a
càrrec de l'historiador
Eudald Serra.
Lloc: Totes les
conferències tindran
lloc a la Sala d'Actes
del Montepio de
Conductors, C/Bilbao
núm. 20 de Manresa.
.39.

Visita'ns a:

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