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Benvolguts/des,
Superar la pandèmia, ha costat el seu temps, però
creiem que ja es pot afirmar que aquest 2022
es presenta amb unes perspectives molt més
il·lusionants si ho comparem amb els dos últims
anys passats, i sembla que poc a poc i amb totes
les precaucions, tot va tornant a una certa normalitat com abans de la pandèmia.
Un any, el 2022, que per la ciutat de Manresa es
presenta ben especial, ja que es commemoren els
500 anys de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a
la nostra ciutat, i és per aquest motiu que s’ha
organitzat un ampli programa d’actes “Manresa
2022 Transforma”, al quals ens hi adherim des
dels Amics de l’Art Romànic del Bages.
D’altra banda, ja anem preparant les activitats
com abans de la pandèmia, sortides, presentació
de llibres, vetllar pel nostre patrimoni, exposicions, etc., per tant ja podem afirmar, que aquest
any podrem gaudir d’un bon nombre de les activitats habituals. Celebrarem la 12ª edició del cicle
de concerts de Música i Romànic, per cert, el primer será a La Cova de Sant Ignasi de Manresa i
també oferirem un nou Curs de Cultura Medieval.
Com a novetat important, volem destacar, que
aquest any realitzarem Viatge d’Estiu, un viatge
de 4 dies per terres occitanes i que ben segur valdrà molt la pena.
Esperem retrobar-nos i compartir les activitats…
Ja ens tocava!!

La Junta dels AARB

Article

Domènec i Montaner i
Sant Benet de Bages.
El resultat de l’excursió
científica de l’agost del
1905.
Joaquim Graupera Graupera
Doctor en Història
de l’art (UB)
Amics de l’Art Romànic /
IEC – Maresme Medieval
Nota:
Article publicat a la revista Domenechiana IX 19-20
(2021) pàg. 36-61 Centre Estudis Lluís Domènech i Montaner.
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L’itinerari de
l’excursió científica
L’estudi que Lluís Domènech i Montaner va realitzar del monestir de Sant
Benet de Bages, no tenia per objectiu, malgrat
l’aparença de les notes
autògrafes conservades,1
fer-ne una monografia
sinó que s’havia d’inserir
en una publicació més
amplia i ambiciosa que
es va fixar com a projecte
l’any 1901. Aquest consistia, com és conegut, en
la redacció d’un aprofundit estudi sobre el romànic català que va quedar
com a projecte inconclús.
La seva elecció com a diputat a Corts (la coneguda candidatura dels qua-

tre presidents) i la seva
tasca professional com
arquitecte, li escatimaren
el temps necessari per
acabar “L’Obra” com ell
l’anomenava.2
Que la seva vinculació
amb la Lliga es tornes
menys activa a partir de
la disconformitat amb el
partit per la reacció que
suscità la visita d’Alfons
XIII a Barcelona l’abril
del 1904, li va permetre
tenir més temps per reprendre el projecte ajornat. D’aquesta manera,
entre l’estiu de 1904 i el
del 1906, va iniciar una
sèrie d’excursions científiques, que malgrat que
hi ha alguns precedents
desvinculats
d’aquest

També tenen aquest aspecte més extens i nomogràfic les notes preses dels edificis de Sant Cugat el Vallès ( GRAUPERA, 2020) i el de Santa Maria de l’Estany.
GRANELL-RAMON, 2006, p.28-30.
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projecte,3 tenien com a
intenció dotar-se de material gràfic, planimetries
i apunts de primera ma,
dels diferents monuments rellevants, per tal
de poder il·lustrar la seva
recerca represa sobre el
romànic català.
Com
hem
avançat,
aquesta obra va quedar
inconclusa i únicament
se’n va donar a conèixer
“La introducció a la història de l’art romànic de
Catalunya” que va fer-se
pública en el discurs inaugural a l’Ateneu Barcelonès (sessió 14 de novembre de 1905) on ell
era president, i de la qual
solament se’n va publicar
una ressenya al periòdic
“la Veu de Catalunya”.4
Les notes autògrafes per
a la redacció d’aquest
llibre, del qual va aban3
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donar el projecte el 1907,
es conserven a l’Arxiu
del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya, després d’un llarg
periple entre la casa de
Can Rocosa de Canet de
Mar i la casa del seu fill
Pere Domènech i Roura
(1881–1962) a Lleida,
qui va voler continuar la
feina del seu pare.5 La publicació el 1909 per part
de l’Institut d’Estudis
Catalans del primer volum de la monografia sobre l’arquitectura romànica escrita per Josep
Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i Josep
Goday6 s’ha assenyalat
com a causa possible de
l’abandó del projecte.7
La visita a Sant Benet de
Bages s’ha d’inscriure
doncs en aquestes motivacions i va tenir lloc

en una data no coneguda de l’agost del 1905.
L’itinerari es va iniciar
des de Ripoll com a centre, on primer varen visitar la Vall de Camprodon
fins a Beget i Bolòs. Desprès des de Ripoll mateix, es van dirigir cap a
Castellar de n‘Hug fins a
la Pobla de Lillet i Bagà.
D’allí baixant per la riba
del Llobregat varen visitar diversos monuments
fins a Manresa on es va
cartografiar l’edifici de
Sant Fruitós de Bages,
l’església de Santa Maria de Matadars o del
Marquet (El Pont de Vilomara i Rocafort) i el
monestir de Sant Benet
de Bages per tornar seguidament a Barcelona
des de Manresa. 8 (Fig.1)
Sant Benet de Bages el
1905, l’estat del monestir.

4

Domènech i Montaner formava part dels investigadors de l’art que no entenien aquesta disciplina sense la comprensió
“in situ” dels monuments. A l’igual que el pioner Elies Rogent, com a director i professor de l’Escola d’Arquitectura
ja va posar en pràctica aquesta metodologia portant els estudiants a l’observació directe dels monuments per analitzar
murs i paraments i practicar la planimetria. Com historiador de l’art va emprar també aquesta metodologia en l’anàlisi
del claustre de Sant Cugat del Vallès que apareixeria publicat a l’Album Pintoresch de l’Associació Catalana d’Excursions Científiques entre el 1878 i el 1879 (GRAUPERA, 2020). També es conserva un dietari del 1893 on es recullen
diferents anotacions de diverses excursions científiques que va fer sol o acompanyat de d’alguns professors de l’Escola
d’Arquitectura (MAS, 2018).
Ateneu Barcelonès. Sessions publiques inaugurals de 1904 a 1905; 1905 a 1906 y 1906-1907. Barcelona, 1907

5
6
7
8

Domènech i Girbau, 2006.
PUIG I CADAFALCH; FALGUERA; GODAY, 1909-1918
SÁIZ, 2008, p.165; SÁIZ, 2019
GRANELL-RAMON, 2006, p.202

Fig.1 .- Fotografia del
monestir de Sant Benet
de Bages realitzada
per Ll. Domènech el
1905. [GRANELLRAMON, 2006, p.232]

Quan Lluís Domènech va
visitar el monestir l’agost
de 1905, encara faltaven
deu mesos perquè, el 2
de gener de 1907, Elisa
Carbó, mare del conegut pintor modernista
Ramon Casas, adquirís
l’edifici del cenobi com
a residencia particular
i encarregués a Josep
Puig i Cadafalch la seva
restauració. L’arquitecte
s’encarregaria de transformar la segona planta del monestir en tres
sumptuosos habitatges,
per a Elisa Carbó i les
seves filles, Montserrat i
Elisa, aleshores ja casades i un petit apartament
per a Ramon Casas, encara solter, a la mateixa
planta.9 A excepció de
l’església, on es mantenia el culte, aquesta
part del clos monacal
presentava un estat lamentable ja que s’havia

anat deteriorant des de
l’exclaustració provocada per la llei desamortitzadora de Mendizábal
del 1835.
La vinculació però de Ramon Casas al monestir,
venia de lluny, ja que la
família de la seva mare,
Elisa Carbó i Ferrer, era
propietària de la fàbrica
tèxtil contigua al cenobi.
El negoci va començar a
funcionar des del 1853
a tocar dels murs del
monestir i afectant part
d’aquest, concretament
l’hostatgeria, que va ser
aprofitada per a la construcció d’habitatges pels

treballadors de la colònia tèxtil. De fet, ens podem apropar al monestir
que va veure Domènech,
previ a la restauració de
Puig i Cadafalch, a partir
d’una sèrie de fotografies i diversos dibuixos i
pintures realitzades per
diversos autors i publicades en una abundosa
bibliografia que tracta el
monument. 10 De totes
elles caldria destacar les
realitzades pel mateix
Ramon Casas, fill de la
propietària del monument, i que el més antic
és el seu dibuix més primerenc. Va ser publicat
a L’Avenç l’octubre del

9 DOREL-FERRÉ, 2016.
10 Publicats a PI MARGALL - PARCERISA, 1839; CORNET, 1860; GOMIS; 1882; GUSTÀ; 1887; PIFERRER- PI
MARGALL, 1884). Moltes d’elles recollides a ESPAÑOL, 2001.
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Fig. 4.- Planta del claustre
de Sant Benet de Bages amb
la ubicació dels diferents
sarcòfags medievals. [Arxiu
Històric del COAC, Fons
Domènech i Montaner, Sant
Benet de Bages, número de
document 22644; topogràfic
C 1729/7.2; Fitxa núm. 52.
Fotografia Quim Graupera].]

Fig. 2.- Dibuix del claustre de Sant
Benet de Bages per un jove Ramon
Casas. [Procedència font: L’Avens, Any
I, núm.6 (9 d’octubre de 1881), p.24].

1881, quan aquest comptava tot just quinze anys,
amb el títol de “Records
Primers”.11 (Fig.2)
La crònica de Domènech
El material autògraf de
Lluís Domènech està
conservat en una carpeta de cartró que simula un llibre amb el rètol
“St:Benet /de / Bages:”
al llom, imitant una lletra
gòtica majúscula lapidaria. 12 El quadern es conserva a l’arxiu històric del
Col·legi d’Arquitectes

Fig. 3.- Carpeta i exemple de fitxa autògrafa de
Domènech sobre el monestir de Sant Benet de Bages.
[Arxiu Històric del COAC, Fons Domènech i Montaner,
Sant Benet de Bages, número de document 22644 ;
topogràfic C 1729 / 7. Fotografia Quim Graupera].

de Catalunya 13 i forma
part de la col·lecció de
221 fitxes descriptives
en octavetes sobre arquitectura medieval catalana que va escriure per la
confecció del llibre sobre
l’art romànic català. Les
fitxes estan ordenades
en quatre blocs temàtics
i els fulls volanders estan numerats a llapis a
l’angle superior dret de
la fulla. La majoria estan
escrits a una sola cara i
presenten, si el tema s’ho
mereix, dibuixos o plan-

tes dels edificis i objectes
ressenyats. (Fig.3)
L’organització de la
informació
entreveu
l’estructura d’un estudi monogràfic a l’hora
de descriure l’edifici. El
primer quadernet, compost per 35 fitxes conté
informació de caràcter
històric i general del
monestir. Les dades que
presenta, exceptuant la
introducció, fan referència a l’emplaçament del
monestir, una descripció de les construccions

11 L’Avens, Any I, núm.6 (9 d’octubre de 1881), p.24. En la nota que acompanya el dibuix s’afegeix “Lo dibuix qu’avuy
publiquem es obra del que d’avuy endavant serà nostre corresponsal artístich a Paris. A pesar d’ésser un dibuix
bastant acabat, no ha sortit al tirarlo tan bé com desitjavam, á causa d’haver usat tinta massa clara, y lo qu’es mès
d’haverlo retocat ab tinta forta. Supliquem á nostres favoreixedors que’ns dispensin aquestes equivocacions, filles de
nostra inexperiència en lo tractament de l’autògrafo.” [En línia]. https://prensahistorica.mcu.es/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1004517394
12 Part d’aquest material ha estat publicat a GRANELL- RAMON, 2006, p.231-239
13 Arxiu Històric del COAC, Fons Domènech i Montaner, Sant Benet de Bages, número de document 22644 ; topogràfic
C 1729 / 7
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existents en el moment
que Domènech va visitar el conjunt en el qual
ofereix dades relatives a
la seva fundació, la descripció de la cerimònia
de consagració i una visió dels elements que es
conserven d’aquella primera etapa del cenobi.
Per acabar aquest bloc
d’informació, aporta dades sobre les dues restauracions o ampliacions del
monestir documentades
en època alt medieval.
Un segon quadernet,
compost per 161 fitxes,
presenta un caràcter
menys històric i més
descriptiu que l’anterior
oferint una descripció de
l’església i el claustre.
S’organitza entorn dels
diferents elements estructurals: l’església (10
fulls) i la torre (3 fulls).
La part a la qual dedica

més volum d’informació
és el claustre (11 fulls)
amb una descripció sobre
la ubicació dels capitells i
la seva estructura general
(3 fulls). També realitza
una descripció detallada
dels capitells ordenats
per les diferents galeries
del claustre: la de llevant
(3 fulls), la nord (2 fulls),
la oest (1 full) i la sud
(2 fulls). També fa una
descripció general dels
capitells (16 fulls) i una
localització, identificació
i descripció de les tombes del claustre i els seus
senyals heràldics d’uns
110 fulls on organitza la
informació per llinatges
(Calders, Miralles, Rocafort, Aguiló, Talamanca,

Castellbisbal, Ça Nespleda, Boixadors, Frare Bernat de Prat, Berenguer
Sacoma, complementada amb dibuixos a llapis
dels ossaris o dels emblemes heràldics. (Fig.4)
Clou l’estudi a la part
conventual del monestir
que va ser molt retocada
en època gòtica i posterior (15 fulls) i les relacions del monestir amb el
territori (10 fulls).
Domènech per fer la seva
crònica es devia fonamentar sobre tot, en les
observacions, fotografies
i planimetria, dibuixos,
notes i apunts preses
en la visita que va fer
al conjunt i que es conserven a l’arxiu històric
.7.

Article
del COAC.14 Però amb
la lectura de les fitxes
també s’hi entreveu la
consulta a diverses fonts
que apareixen en notes
de peu de pàgina o simplement referenciades.
Sabem doncs a partir
d’aquests elements de la
consulta del llibre “De
armoria” de Jaume Ramon Vila (1603 aprox.),15
el cartulari de Pere Tomic
(1886), 16 la Marca Hispànica de Pere de Marca
(1688) 17 i la crònica catalana de Ramon Montaner (edició de 1886) 18pel
que fa a la recerca històrica i documental. També
fa esment de fonts secundàries com les obres

Article
publicades per Jerónimo
Zurita (1610), 19 Pròsper de Bofarull (1836)
20
, Jaime de Villanueva
(1851)21, Antoni Aulèstia
(1889),22 Magí Canyelles
(1896), 23 Josep Balari
(1899),24 diverses obres
de Joaquim Miret i Sans
(1899 i 1904) 25 i també
cita dades extretes d’una
Història General del
Llenguadoc, sense especificar quina de les diverses que hi havia editades
i a les que hauria pogut
tenir accés. 26
No sabem en quin moment va redactar les seves anotacions autògrafes perquè no trobem cap

referencia cronològica
en els escrits. Podem
fer conjectures i deduir
que algunes van ser fetes “in situ” com el calc
d’algunes làpides i les
anotacions sobre la situació i temàtica dels
capitells, però la major
part devien ser fetes a
posteriori ja que esmenta
la consulta de bibliografia posterior a la data de
la visita al 1905. Seria el
cas dels estudis de Josep
Coll i Vilaclara (1907),27
diferents
publicacions
de Joaquim Miret i Sans
(1906-1908 respectivament) 28 i els estudis publicats pel membre corresponent a l’estranger

14 Arxiu Històric del COAC, Fons Domènech i Montaner, Sant Benet de Bages, núm. 22604 - Col·lecció de plaques de
vidre. Arquitectura medieval catalana. Fons Domènech Montaner, descripció de l’expedient: (K12, 12.108 - Sant Benet
de Bages) integrat per 8 positius, 4 negatius. També 22715 - Col·lecció d’aixecaments. Arquitectura medieval catalana,
lletra S , fons Lluis Domènech i Montaner. Descripció de l’expedient: 3.59.1 Sant Benet de Bages. Planta. E 1: 250.
Tinta sobre paper canson ,Dibuix [Gusta o Fusta] i 3.59.2 Sant Benet de Bages. Planta Tinta sobre paper.
15 VILA, 1602
16 TOMIC, 1886.
17 MARCA, Pière de, 1688.
18 Podria haver tingut accés a la 4a edició del 1860 d’Antoni Bofarull o bé a la 5a edició publicada el 1886 a cura de Josep
Coroleu.
19 ZURITA , 1610.
20 BOFARULL,1836.
21 VILLANUEVA, 1821.
22 AULÈSTIA, 1887- 1889.
23 CANYELLES, 1896.
24 BALARI, 1899.
25 MIRET, 1899; MIRET, 1904.
26 VAISSETTE - DEVIC, 1872; BENOIST, 1891; DESAZARS, 1906.
27 COLL, 1907 c.
28 MIRET, 1906.
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Fig. 5 – Dibuix en planta
del monestir calcada de
la publicada per Puig i
Cadafalch al volum II de
la seva monografia sobre
l’arquitectura romànica
a Catalunya. [Arxiu
Històric del COAC, Fons
Domènech i Montaner,
Sant Benet de Bages,
número de document
22715 ; topogràfic
3.59.2 - Fotografia
Quim Graupera].

de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona i des de 1924 també membre corresponent
de la Secció HistòricoArqueològica de l’IEC
Heinrich Finke (1908
-1922). 29
En la documentació
gràfica, en els calc de les
làpides i en els dibuixos
29
30
31
32

de l’heràldica no hi ha
dubte de la seva autoria
però en la planimetria
conservada s’evidencia,
a partir de les seves anotacions, que el que tenim
son còpies de les ja publicades per Jaume Gustà el
1887 30 i per Josep Puig
i Cadafalch el 1911,31
(Fig.5) a excepció d’un
plànol del claustre on

situa la localització dels
sepulcres i ossaris com a
complement a la descripció que fa de la seva funció funerària.32 També en
l’estudi d’un dels capitells, fa referència a una
fotografia del Pergamí
del Concili de Jaca feta el
1912 com veurem. El fet
que hi hagi referències a
la consulta de documen-

FINKE, 1908–1922.
GUSTÀ, 1887
PUIG - FALGUERA - GODAY, 1909-1918. Vol.II - L’arquitectura romànica fins les darreries del s.XI (1911)
Arxiu Històric del COAC, Fons Domènech i Montaner, Sant Benet de Bages, Núm.doc.: 22644, Descripció de l’expedient: C 1729 / 7, full 52
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tació emesa entre el 1911
i el 1912, ens porta a
pensar que malgrat decidís abandonar la redacció
d’aquest estudi sobre el
romànic català el 1907,
va continuar completant
els seus apunts dels edificis estudiats amb les
noves aportacions que
anaven apareixen, potser
per donar-li una sortida
d’edició
monogràfica.
També caldria valorar la
possibilitat de que fossin apunts afegits seu fill
Pere Domènech i Roura
a Lleida, quan va voler
continuar la feina del seu
pare.
Quan Domènech va visitar el monestir ja estaven
publicades descripcions
més o menys breus del
monestir realitzades per
viatgers que l’havien visitat però no sabem si
van ser consultades per
ell. De fet algunes d’elles
son descripcions romàntiques que aporten molt
poca informació útil per
a l’objectiu de l’estudi
científic de Domènech.
Abans de l’exclaustració
33 ZAMORA, 1790, p. 67-69.
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del 1835 ja hi ha obres
publicades de caire generalista sobre el patrimoni
conservat a Catalunya en
què el monestir de forma
més o menys breu hi surt
referenciat. Una de les
més antigues és la ressenya de Joaquin Lorenzo Villanueva a partir de
la visita que va efectuar
al monestir el dia 5 de setembre de 1787 i que va
publicar en el llibre Viage literario a las iglesias
de España. Aquest estudi té especial interès ja
que aporta dades que va
poder consultar a l’arxiu
i biblioteca abans de la
seva destrucció i dispersió i que seran reproduïdes a posteriori. 33
Després de la desamortització de Mendizábal, la
majoria de descripcions
són cròniques efectuades pels membres de
l’Associació Catalanista
d’Excursions Científiques, l’Associació Catalana d’Excursions i
el Centre Excursionista
de Catalunya que, amb
l’esperit de recuperar

el patrimoni medieval
català, van organitzar
sortides als principals
monuments del país. La
primera va tenir lloc entre els dies 1 i 2 de juny
del 1879 i va estar organitzada per l’Associació
Catalanista d’Excursions
Científiques i hi assistiren diversos membres
d’aquesta. A la crònica
es descriuen els llocs
visitats durant la sortida
sense detalls però esmentant de forma exhaustiva
les fotografies, dibuixos i
plànols realitzats i la seva
autoria. Igual que en la
majoria de les cròniques
conservades
destaca
l’interès descriptiu pel
conjunt,
especialment
el claustre, sobretot per
la presència de capitells
esculpits i pels nombrosos sepulcres conservats.
En canvi, es mostra poc
interès per l’església a
causa de les transformacions sofertes en època
del Barroc. També serà
una constant l’interès per
l’estructura del campanar
i en especial per la tomba
dels fundadors que enca-

ra es conservava al peu
d’aquest.34
Els dies 1 i 2 de juny de
1879 va tenir lloc una segona excursió científica,
també organitzada per la
mateixa Associació, en la
qual hi participaren els
mateixos integrats que
en l’anterior a excepció
de Heribert Barallat.35
La crònica d’aquesta sortida és molt més rica en
detalls descriptius que
l’anterior, es continua
destacant el claustre com
l’element més important
del monument, especialment pels seus capitells
que troben interessants
perquè donen informació
sobre la forma de vestir
de l’època, però també
pels enterraments que
conté. interès pel claustre
també s’anirà repetint en
altres publicacions posteriors.
La següent excursió,
organitzada
aquest
cop per l’Associació
d’Excursions Catalana,
va tenir lloc el 22 de ju34
35
36
37

Fig. 6.- Dibuix del
claustre de Sant
Benet de Bages fet
per Santiago Rusiñol.
[GOMIS, 1882].

liol del 1881, amb Cels
Gomis com autor de la
crònica. Aquesta és una
de les més austeres en
quant a informació descriptiva i destaca per
l’èmfasi en la denúncia de l’estat ruïnós i
d’abandonament de la
fàbrica del monestir. La
part més interessant és la
il·lustració que complementa l’article amb un
gravat d’una perspectiva
dels capitells del claustre realitzada per San-

tiago Rusiñol.36 (Fig.6)
Entre l’1 i 2 de juny de
1879 es va produir una
quarta sortida organitzada per l’Associació Catalanista d’Excursions
Científiques, poc rellevant pel que fa a la informació aportada, on
es continua insistint en
la denúncia per l’estat
d’abandonament i ruïna
del recinte. 37
Les darreres visites,
abans de la visita de
Domènech, ja van ser

“Excursió a Manresa ...”, 1879.
BARALLAT, 1879.
GOMIS, a1882.
“Sant Benet de Bages (Oficial)...”, 1884.
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organitzades pel Centre Excursionista de
Catalunya. La primera
d’elles va tenir lloc el
dia 2 d’abril de 1893 i
es va complementar amb
la visita al monestir de
Santa Maria de l’Estany.
Es tracta d’una crònica
relativament extensa i
rica en la descripció que
aporta forces dades sobre l’estat del monument
en aquells moments.
En canvi s’aporten poques dades històriques
degut a la dificultat de
consulta de documentació per la destrucció de
l’arxiu : “Lo arxiu estava molt ben conservat,
abundant-hi las escripturas dels segles X y XI
y demés, segons diu lo P.
Villanueva en son Viaje
literario á las iglesias de
España, que lo examinà
detingudament. Aquest
arxiu fou saquejat y cremat en 1835, lo mateix
que la biblioteca, que,
38
39
40
41
42
43
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encare que petita, era
bastant important. Part
dels llibres y documents
se conservan en la Biblioteca de la Universitat
y en lo Arxiu de la Corona de Aragó de aquesta
capital”. 38 La segona
excursió del Centre Excursionista de Catalunya
és molt interessant per
l’extensa informació publicada però té lloc l’any
1907 després de la visita
de Domènech. 39
A banda de les excursions
científiques hi ha també
una sèrie de monografies
que aporten informació
interessant sobre el monestir de Sant Benet de
Bages i que segurament
Domènech va tenir a
l’abast. La més conegudes son les diverses compilacions del patrimoni
espanyol publicades per
Francesc Pi i Margall,
en les quals es dona una
visió molt romàntica dels
monuments i que es tro-

ben acompanyades per
interessants gravats realitzats per Francesc Xavier Parcerisa.40
Les obres més extenses
i que aporten més informació són la publicada
per Gaietà Cornet, l’any
1860, 41 i la editada per
Jaume Gustà i Bondia
l’any 1887, deutora en
part de l’anterior i que
hi ha testimonis que va
consultar Domènech per
preparar el seu escrit.42
Aquesta última s’edita
com a documentació
o ponència que acompanyava a l’excursió
científica efectuada el
dia 17 de octubre de
1886 per l’Associació
d’Arquitectes de Catalunya i en la qual Domènech no participà.43 Com
hem anotat abans, Domènech n’extreu informació
i en reprodueix la planta
de l’edifici. (Fig.7)
De fet, malgrat no surten
citats a les notes de peu

VINTRÓ, 1893.
COLL, 1907 a ; COLL, 1907 b.
PI MARGALL- PARCERISA, 1839.
CORNET, 1860.
GUSTÀ, 1887.
Sobre l’element formador de les excursions científiques en els estudis d’arquitectura a Catalunya, consultar GRAUPERA, 2020, p.155-158.

Fig.7.- Plantes del
monestir dibuixades per
Ll. Domènech a partir
del publicat per Gustà
el 1887. [Arxiu Històric
del COAC, Fons
Domènech i Montaner,
Sant Benet de Bages,
número de document
22644 ; topogràfic C
1729/7.2. Fotografia
Quim Graupera].

de pàgina del seu esborrany, Domènech forçosament havia de conèixer
els treballs publicats per
les organitzacions excursionistes ja que hi va
col·laborar diverses vegades.44 Ho testa la participació de Domènech en
la conferència efectuada
el dia 7 de abril de 1879
sobre el tema: «Carácters
propis de l’arquitectura
catalana á través de
diferentas épocas y estils artístics».45 Anys
més tard, en va efectuar
d’altres aprofitant els

seus coneixements com
a professor de Geologia a
l’Escola d’Arquitectura.
D’aquesta manera, entre
el 5 i el 30 de desembre
de 1884, va realitzar un
total de set conferències
agrupades sota el tema
«Geologia y nocions útils
per excursionistes».46 A
través d’elles es pretenia
donar petites nocions per
tal que els excursionistes
obtinguessin uns coneixements generals de les
roques i els terrenys que
es trobaven en les seves
excursions.47

4.- Les aportacions de
Domènech als interrogants sobre l’evolució
constructiva de Sant Benet de Bages.
Com hem descrit anteriorment, la majoria de
fonts publicades anteriors a Domènech presenten una descripció de
les restes del monestir a
partir de l’observació “in
situ” del monument amb
més o menys abundància
de detalls. Malgrat tot,
la part més interessant
d’aquestes fonts, són les

44 MAS, 2019
45 DOMÈNECH, 1879 a; DOMÈNECH, 1879 b.
46 L’excursionista,
47 ROMA, 2006, p.44.

any VII, núm. 73 (30 de novembre de 1884), p.353.
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Article
diferents interpretacions
que aporten en referència
a l’antiguitat de les restes
conservades de l’edifici
del monestir. Sobre
aquest tema, es plantegen
una sèrie d’interrogants,
alguns dels quals encara es mantenen vius. Un
dels principals té a veure
amb la cronologia de les
restes conservades del
cenobi, és a dir, quines
parts del monestir són
del moment fundacional
de l’etapa preromànica i
quines son fruit de remodelacions posteriors. Un
segon punt d’interès, no
resolt fins a estudis més
propers a nosaltres i que
aquests primers estudis
encara no tracten, seria
la filiació estilística, influències o procedència
dels tallers d’escultors
que van treballar a
l’edifici, sobretot en el

Article
claustre.
Com ja hem avançat
l’arxiu documental del
monestir es va conservar
força íntegre fins la desamortització de Mendizábal del 1835 per la qual
l’arxiu es va destruir en
part i es dispersà seguidament. Els estudiosos que
van viatjar al monestir
abans d’aquesta data van
poder consultar els documents del fons del cenobi directament. L’acta de
fundació i consagració
del monestir apareix referenciada des d’un primer moment. El primer
que ens en parla és Antonio de Yepes l’any 1621
48
i seguidament Francisco de Zamora el 1790,49
però qui difon el text
íntegrament a partir del
regest de Pere de Marca,
50
és Joaquin Lorenzo Villanueva, l’any 1821, qui,

a banda de citar el document de l’acta fundacional del monestir del 3 de
desembre del 972 a partir de l’obra de Pere de
Marca, aclareix que ell
va poder veure encara a
l’arxiu del cenobi tant el
text original com vàries
còpies. 51
Aquests primers documents conservats testen
que el monestir de Sant
Benet de Bages va ser
fundat pel noble Sal.la,
juntament amb la seva
muller Ricarda, a la segona meitat del s.X,
vinculant-lo directament
a Sant Pere del Vaticà.52
Aquest suport documental i el fet que l’església
estigues revestida de decoracions barroques que
emmascaraven el seu
aspecte original van fer
creure als primers tractadistes de l’edifici que

48 “Los fundadores primeros de la Iglesia , y Monásterio de San Benito , fueron dos cavalleros de aquella tierra, marido y
muger, y el se llamó Salla, y ella Ricarda: los quales siendo poderosos, y muy devotos, quisieron hazer un Monasterio
de la Orden de San Benito , y dotarle abastadamente, iuntaron para esto muchos materiaIes (...). ” [YEPES, 1621, p.
148]
49 “La Iglesia es de la fundacion q(u)e con fundamento se crehe fue en 960 y su consagracion en 3. De dic(iem)bre de
972.” [Zamora, 1790, 61v]
50 MARCA, 1688, ap CXII.
51 VILLANUEVA, 1821, p. 208.
52 El mateix Sal.la va viatjar a Roma en 951 per obtenir per al monestir que ell fundava una exempció episcopal i un
empara directa del papat. L’any 966 Sal.la va posar la casa “sub ditione Sancti Petri “ i va determinar que l’abat es
triés solament entre els seus descendents. El primer temple va ser consagrat en 972, poc després de la seva mort. ESPANYOL, 2001, p.11-18; BOTO, 2006, p.183.
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l’obra de l’església corresponia a aquesta etapa preromànica inicial,53
encara que s’observa que
l’estructura i fàbrica del
claustre es podria datar en
un moment posterior a la
construcció de l’església
que la majoria situen en
el segles XI o XII.54
Hi ha però certes evidències que van fer sospitar a
Domènech que el conjunt

monacal del Bages no havia estat construït de forma homogènia. L’anàlisi
arqueològic de paraments li permetia rastrejar diferents etapes constructives, i afirmar que
l’estructura de l’església
“resulta discordant en
la planta general del
monestir“.55 En primer
lloc, l’encaix del claustre amb el braç de migdia
del creuer de l’església

evidenciava que el claustre havia estat construït
posteriorment ja que empetitia la galeria oriental
en un dels angles. Per
altra banda, va observar
que l’existència de la torre-campanar a la banda
de ponent de l’església
havia obligat a descentrar la porta principal de
l’església fet que indicava que la torre era anterior a aquesta. Aquest fet

53 Són d’aquesta opinió: “La fábrica de esta Iglesia es la del siglo X, aunque desfigurada posteriorment con cornisa y
otros adornos.” [VILLANUEVA, 1821, p. 288]; “Aunque tanto la arquitectura como los relieves del claustro reflejen
el siglo XI, no es posible suponer que dala de esta época todo el monasterio. Las toscas y escasas líneas de la portada
de la iglesia y la sencillez y austeridad del interior dan lugar á creer que este es el mismo templo levantado á mediados
del siglo X por Ricardis y Salla, proseguido con ardor por sus hijos Isarno y Vifredo, consagrado , al fin, en 972 en
presencia del conde Borrell y de su corte por Frova obispo de Vique , Wisedo , de Urgél y Pedro , de Barcelona.” [PI
MARGALL - PARCERISA, 1839, p.285]; “Aunque tanto la arquitectura como los relieves del claustro reflejen el siglo
XI, no es de suponer que data de esta época todo el monasterio. Las toscas y escasas línies de la portada de la Iglesia
y la sencillez y la autoridad del interiordan lugar á creer que este és el mismo templo, llevantado á mediados del siglo
X por Ricardo y Salla, y proseguido con ardor por los hijos Isardo y Wifredo” [CORNET, 1860, p.290]; “Aquest es una
preciosa obra románica del segle x, notable especialment per son claustre d’ampias dovelas y columnas aparelladas,
quals capitells d’imatjería y fullatge presentan gran varietat d’assumptos.” [Excursió a Manresa, 1879, p.75]; “La petita portalada bisantina de son iglesia, ab tres columnas per banda, ab sos capritxosos capitells tant sobris de adornos,
ab sos archs concéntrichs y l’estret finestral que hi ha damunt d’ella, nos díuhen desde luego que aquest monastir se
remonta quan menos al sigle x.” [GOMIS, 1882, p.19]; “La fundació de aquest monastir se remonta al segle X, encare
que lo claustre sembla del XI. Las primeras noticies que fins are s’en són del any- 970. Fou fundat per Ricardis y, Salla,
seguint sa construcció sos fills Isardo y Jofre, sent consagrada en 972, en presencia del comte Borrell y de sa cort, per
Froya, bisbe de Vich, `Vifredo de Urgell y Pere de Barcelona. En una tomba adossada á la torra se guardan las cendras
dels fundadors” [VINTRÓ, 1893, p.138
54 “El claustro es del mismo tiempo, y los capiteles de sus colunitas son del gusto que duro hasta el siglo XII.” [VILLANUEVA, 1821, p. 288]; - “Aunque tanto la arquitectura como los relieves del claustro reflejen el siglo XI, no es posible
suponer que dala de esta época todo el monasterio. (...)” [PI MARGALL - PARCERISA, 1839, p.285]; “Aunque
tanto la arquitectura como los relieves del claustro reflejen el siglo XI, no es de suponer que data de esta época todo
el monasterio. Las toscas y escasas línies de la portada de la Iglesia y la sencillez y la autoridad del interiordan lugar
á creer que este és el mismo templo, llevantado á mediados del siglo X por Ricardo y Salla, y proseguido con ardor
por los hijos Isardo y Wifredo” [CORNET, 1860, p.290]; “La fundació d’aquest monestir se remonta per alguns á la
segona meitat del segle XI, donantlhi , altres, alguna major antiguitat, podentse conjecturar que una centúria mes tard
apareixeria lo claustre amb sos magnífichs capitells.” [BARALLAT,1879, p.217-218 ]; “Aunque tanto la arquitectura
como los relieves del claustro reflejen el siglo XI, no es posible suponer que data de esta época todo el monasterio.”
[PIFERRER-PI MARGALL, 1884, p.277]; “De cuantos patios claustrados existen en Cataluña, indudablemente es
éste de los más antiguos. Es severo, humilde, austero, en armonía con el verdadero estado de Cataluña en los últimos
años del siglo X y principios del XI, y generalmente todos los demás claustros que hemos mencionado llevan el sello
del progresivo adelanto del Principado á medida que va teniendo lugar el de la reconquista.” [GUSTÀ, 1887, p.38]
55 DOMÈNECH, 2006, p.235
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Fig. 8.- Galeria oriental
del claustre on es pot
observar el mur que es
sobreposa a l’anterior
amb les finestres de
l’antiga sala capitular
[Fotografia Quim
Graupera,2021].

també es feia evident en
l’existència de varies filades de carreus diferents
a la seva base. Per últim,
es podia observar en el
mur de llevant del claustre l’existència, aparedat
per un mur més modern,
d’una de les parets d’un
claustre anterior amb les
finestres i la porta de la
sala capitular del cenobi
encara conservades. De
fet aquestes evidències
ja van ser detectades pels

arquitectes Jaume Gustà
i Bondia (1853 - 1932)
56
i Josep Coll i Vilaclara
(1882 - 1920) 57 i publicades en llurs treballs.
(Fig.8)
Aquests estudis degueren ser molt probablement consultats per
Domènech en el moment
de redactar les notes sobre el monestir bagenc,
ja que ambdós arquitectes eren coneguts seus.
Josep Coll fou un arqui-

tecte que va estudiar a
l’Escola d’Arquitectura
de Barcelona, essent director de l’escola el mateix Domènech, obtenint
el títol el 20 de desembre
de 1907 i el segon dels
autors, Jaume Gustà, es
va titular arquitecte el
1879 cursant els seus estudis a l’Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
de Barcelona, on Domènech exercia de professor des del 1875 com a

56 “Lo primero que se nos ocurre al entrar de lleno en esta segunda fase del presente estudio es preguntarnos: ¿queda
en el actual monasterio construcción alguna de la primitiva fundación? Contéstanos afirmativamente Pi y Margall,
diciendo que atribuye al siglo x la portada y el interior de la iglesia, y considerando pertenecer al XI todo el claustro.
Como espero demostraros cumplidamente más adelante que el claustro es hijo no del siglo XI, como se afirma generalmente y vemos consignado en todos los autores que del mismo se ocupan, sino del anterior, ó sea del X, de aquí es
forzoso deducir que en este mismo siglo el arquitecto que construyó el claustro debió encontrarse supeditado por la
existencia de una iglesia, cuyo crucero intercepta, según vemos, un ángulo de aquél encontraremos que alguno de los
mismos remonta su existencia á la primitiva construcción del siglo X” [GUSTÀ, 1887, p.22]; “Resumiendo ya cuanto
sobre la iglesia llevamos dicho, somos de opinión de que pertenecen al siglo X las paredes de la nave, la portada y la
torre campanario; que ofrece dudas la clasificación cronológica del ábside, inclinándonos, no obstante, á atribuirlo
al siglo siguiente; y, finalmente, creemos que fueron construidas en el XII las bóvedas de la nave y de los brazos del
crucero, así como el cimborio que descansa sobre la primera.” [GUSTÀ, 1887, p.32]
57 “Si a tot això s’afegeix que un examen detingut de l’aparell adoptat, tamany y ]abra dels carreus, espessor de juntes,
finestrals, etcètera, descobreix quasi’ls mateixos rocediments y perfecció desde la fatxada a l’absis, sembla que sobren datos pera creure que siga obra de ple sigle XII è, podent ser començada a últims del XIè y acabada, si’s vol, als
primers anys del XIII.” [COLL, 1907, p.323]; (sobre el campanar) “¿No podria ser que›! comencessin ab ocasió de la
vinguda d›Almançor y el deixessin interinament a certa altura pera continuar després al mateix temps que l›obra de
l›iglesia? No dubtaríem un moment en afirmar-ho si un marcat carácter de rudesa aixís en el conjunt com en el detall
no›ns el fes considerar més propi del sigle XI é que del XIIé.” [COLL, 1907 b, p.329]
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professor de topografia
i mineralogia. A més,
Domènech reproduirà a
mà en diferents versions
la planta de l’església i el
claustre que Jaume Gustà va publicar en el seu
llibre tal com hem ressenyat anteriorment.
Domènech, però, seguint els seus postulats,
afina molt més en les
observacions. En primer
lloc, atribueix una funció defensiva a la torrecampanar primitiva de
l’etapa preromànica en
l’observar que l’entrada
originària estava a emplaçada a l’alçada del
primer pis, com a les dels
castell de Mur o Verdú. També, observant el
canvi en la estereotomia
dels carreus a certa alçada, dedueix que la torre
hauria estat inacabada
o rebaixada atribuint
aquest canvi de parament a un possible aturament de les obres o a una

destrucció per una ràtzia
sarraïna. 58 La construcció de l’església romànica actual es va haver
d’adaptar a l’existència
de la torre, fet que comporta un desplaçament
de la porta sense respectar l’eix de simetria de la
nau. Domènec atribueix
a aquest moment, el coronament de la torre amb
un aparell semblant al
de l’església, sense cap
element decoratiu, adoptant la funció de campanar.59 També ressalta la
reutilització de quatre
capitells petits que descriu com els “elements
ornamentals més vells
de l’edifici” (...) “ Son
imitacions ó tradició
del
capitell
corinti
geometritzats al estil
arabe bisantí dels temps
del califat de Córdoba
; mes reduits però tal
com alguns altres que
s’en troben à aquella
ciutat, á Mérida y als

edificis de la península
dits ara visigoths pels
tractadistes castellans”.
60
(Fig.9)
Domènech també va
afinar més que els seus
predecessors en la cronologia de la fàbrica de
l’església situant-la correctament en el s.XII
amb un acabament de
les voltes del segle XIII
evident per l’aparició de
l’arc apuntat.
També és interessant
la seva aportació en la
identificació de les diferents etapes constructives. Malgrat veure
una evident unitat en la
construcció de l’edifici,
va detectar dues etapes
clares en la seva edificació. La primera es
podia identificar per
uns carreus de més de
quaranta
centímetres
d’alçada que es trobava
present a la part baixa
dels murs de l’absis,

58 Observa que el parament de la torre esta obrada a la base amb carreus de seixanta i seixanta cinc centímetres a i que
s’interrompen bruscament a sis o cinc metres d’alçada i segueix un aparell més petit i ordinari. [DOMÈNECH, 2006,
p.235-238]
59 “Es com si la construcció comensada com les semblants pels absis y el creuer y per la torra, hagués sufert una interrupció á les alsades dites, y despres s’hagues continuat ab aparell menor ab un’altra estropada. La historia del
monestir sofreix també à principis del segle XII interrupció greu produïda per una irrupció Serraina” [DOMÈNECH,
2006, p.235-236]
60 DOMÈNECH, 2006, p.235
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Fig. 9.- Detall de l’angle
de la porta de l’església
amb la base de la torrecampanar on es pot
observar la diferencia
dels carreus [Fotografia
Quim Graupera,2008].

Fig.10.- Comparativa
dels absis de Sant
Benet de Bages i la
Seu d’Urgell on es
pot veure la mateixa
solució estructural.

creuer i murs adjacents.
La segona etapa constructiva s’identificaria
per uns carreus de vint
o trenta centímetres
d’alçada i que es troben
presents a continuació
de les filades anteriors a
partir de sis metres del
sòl en els murs descrits.
En aquesta segona fase,
s’acabaria la resta de
l’obra de l’església. La
façana de ponent ja es va
obrar íntegrament amb
aquest segons tipus de
61 DOMÈNECH, 2006, p.235
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carreuat, fet que la situaria com a final d’aquesta
segona etapa constructiva.
Segons Domènech, la
forma de resoldre els absis laterals embeguts en
el mur amb un parament
recte i no semicircular a
l’exterior com en el cas
de la Seu d’Urgell, obrada en ple s.XII, també
el porta a situar l’edifici
en el segon romànic.
(Fig.10) 61 Seguint amb
aquesta comparativa re-

futa que el conjunt sigui
del s.X, com havien dit
els seus predecessors, ja
que el tipus de parament
no s’adiu a l’estil de les
fundacions que li serien
contemporànies
com
Cuixà (859) o Ripoll
(977). Un altre element
que li corroborà la datació és la presència d’arcs
en degradació a les portes i finestres amb capitells decorats amb fauna
i flora a cada esglaonat,
que son “...iguals o

anteriorment.64 (Fig. 11).

Fig. 11.- Comparativa
de les transcripcions
epigràfiques de la
tomba de la família
Boixadors realitzades
per Domènech i la
publicada per Barallat
el 1879. (Procedència
veure nota 62)

molt semblants fins a les
millors
construccions
ab data probada de les
grans comunitats religioses en la nostra terra, del
segle XI ben avensat y
del XII”.62
Una de les aportacions
importants de les notes
de Domènech sobre el
claustre de Sant Benet de
Bages fa referència a les
tombes gòtiques amb una
detallada descripció de
l’heràldica i les inscripcions que contenen. Si bé
hem parlat de la planta del
monestir reproduïda de
l’editada per Jaume Gustà, si que hem d’admetre
com a seva l’autoria de
la planta del claustre que
es conserva en les seves

notes on situa els diferents sarcòfags. En algunes de les excursions
científiques de les associacions excursionistes
ja s’havien fet dibuixos i
calcs de làpides dels sarcòfags però no s’havien
editat.63 La única referència que apareix publicada
en anterioritat a l’estudi
de Domènech és el calc
de la làpida del sarcòfag
de la família Buxadors
que ell també transcriu
en les seves anotacions.
En les seves notes es
poden deduir certs dubtes sobre el contingut
epigràfic de la inscripció que denoten la desconeixença d’aquestes
referencies publicades

Domènech també va
fer el calc i la transcripció de diverses làpides i
va fer anotacions sobre
l’heràldica de les tombes,
a les quals hi va dedicar
110 octavetes.65 Pel que
fa a l’estudi dels capitells
dels claustre, va descriure, com hem vist, en 26
octavetes, els motius de
tots els capitells organitzats per galeries. La
part més innovadora és
la que transcriu i reprodueix, per primer cop, la
inscripció el capitell de
l’angle sud-oest que permet relacionar l’obra del
claustre amb un promotor, malgrat que Domènech erra en la transcripció. (Fig. 12)
“CONDITOR OP IS VOCABAT BENEDTS. El
fundador ó restaurador
(1) de l’obra aquesta se
deya Benedicte. A sota
hi ha la figura de la M.

62 DOMÈNECH, 2006, p.234
63 Alguns han estat publicats a ESPAÑOL, 2001, p.113.
64 El dibuix publicat per l’Associació (Barallat, 1879, p.216) s’atribueix a l’autoria dels germans Andreu i Jaume Balaguer Merino. La inscripció transcrita per Domènech es troba a Arxiu Històric del COAC, Fons Domènech i Montaner,
Sant Benet de Bages, Núm.doc.: 22644, Descripció de l’expedient: C 1729 / 7, full 168.
65 Com hom sap, un dels seus centre d’interès com a investigador va ser l’estudi de l’heràldica amb molts treballs conservats, alguns publicats i altres per publicar, així com nombroses conferències sobre el tema. Per més referències
.FONTOBONA, 1973, p.97 -98 ; p. 112-116
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Fig. 12 Fulla autògrafa
de Domènech amb la
transcripció del capitell
amb el nom del comitent
del claustre. [Arxiu
Històric del COAC, Fons
Domènech i Montaner, Sant
Benet de Bages, número
de document 22644;
topogràfic C 1729/7;  
Fitxa núm. 56. Fotografia
Quim Graupera].

D. Déu ab l’infant, en
un trono, en mitx hi ha
una palmera y la d’un
abat ab una croça en les
mans. La forma de T de
la crossa y el trajo del
abat son el perquè de la
época, vegis sinó els que
estan dibuixats en l’acta
del concili de Jaca,
a.1061 (2)
(1) Fremmel: Gr.Dict. de
la leng. Lat. = (2) Soler,
J.= Jaca. Fons del C. Ex.
de Cat, 1912, fot 359.” 66
Com hem pogut veure,
Lluis Domènech i Montaner a partir de les notes
preses per al seu projecte
d’editar una monografia
sobre el romànic, ens di-

buixa un investigador de
l’art meticulós que ressegueix els monuments
a estudiar en profunditat. Hem pogut constatar
que, a banda de nodrir-se
de l’observació “in situ”
del monument, ens demostra també la seva
erudició a partir de les referències bibliogràfiques
consultades
contemporànies i precedents. És
difícil poder aventurar
una hipòtesis del que
ens hauria pogut aportar la visió de Domènech sobre Sant Benet
de Bages si hagués estat
publicada al voltant del
1912, any en el que hi
ha les últims referències

a fonts consultades. Una
altre cop Puig i Cadafalch li passa al davant ja
que sembla que les notes
permeten intuir una revisió de les seves dades a
partir l’edició del II volum de Puig i Cadafalch
que aparegué publicat
l’any anterior. Podem
destacar potser que la
seva mirada d’arquitecte
el va portar a precisar
algunes dades cronològiques de la construcció
de l’edifici apropant-se a
unes cronologies que estudis posteriors han semblat confirmar.

66 Aquí Domènech demostra les dificultats per descriure l’epigrafia ja que transcriu Bernad per Benedicte. La inscripció
correctament transcrita seria “CONDITOR OP[ER]IS VOCABAT[UR] B[ER]NAD”. Posteriorment aquest comitent
del claustre seria identificat per Puig i Cadafalch, en diversos estudis, amb Bernat Senespleda, documentat el 1225
fet que va permetre datar el claustre entre el segles XII-XIII. (Español, 2001, p. 113). La fotografia que fa referència
i que reprodueix el pergamí amb l’acta del concili de Jaca per descriure la indumentària va ser realitzada pel fotògraf Juli Soler i Santaló (1865-1914) i pertany al fons del Centre Excursionista de Catalunya, Identificador AFCEC_
SOLER_D_2037 - https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afceccf/id/10768.
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de 2021, ja que la resta d’activitats ja
constaven en l’anterior assemblea i que
són les següents:

Acta de l'Assemblea
General Ordinària de Socis
dels AARB any 2022
Amb data 8 d’abril de 2022 (divendres)
a les 19.00 h. i amb l´assistència de 13
socis i de 4 membres de de Junta va tenir lloc l´Assemblea General Ordinària
de Socis dels Amics de l’Art Romànic
del Bages de l’any 2022 a la sala d’actes
de la Biblioteca del Casino de Manresa.
El president Josep Llobet, va prendre la
paraula i va donar l’agraïment en nom
de la Junta a totes les persones, 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
en Joan Badia va procedir a la lectura
de l´Acta de l´Assemblea de l´any anterior 2021 la qual fou aprovada per
unanimitat.
A continuació, en el segon punt de
l´ordre del dia, en Joan Badia, va procedir a la lectura de la Memòria de les
Activitats realitzades a partir de la data
de l’anterior Assemblea del 8 d’octubre

Curs de cultura medieval:
“La Catalunya Central abans del
Romànic”
Data: divendres 5 de novembre del
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 del
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)
Totes les conferències van tenir lloc a la
Sala d’Actes del Montepio de Conductors, C/Bilbao núm. 20 de Manresa.
Sortida Curs Cultura Medieval:
Dissabte 27 de Novembre de 2021: Sortida matinal a CASSERRES (Baix Berguedà) Sortida en vehicles particulars.
Any 2021: Edició dels Butlletins núm.
194-195-196.
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Enviament de la Felicitació de Nadal
2021 a tots els socis.

col·laboradors Maria Carme Alós, Àngels Font i Jordi Maymó.

S’aprovà per unanimitat el segon
punt de l’ordre del dia de la Memòria
d’activitats.

El president va agrair a tots els membres de Junta i diferents col·laboradors,
per les tasques realitzades.

Tot seguit a petició del president Josep
Llobet, i amb l’aprovació dels assistents, és va modificar l’ordre del dia i
es va passar al cinquè punt de l’ordre
del dia:

S’aprovà per unanimitat el cinquè punt
de l’ordre del dia.

Renovació i/o reelecció de càrrecs
per a la Junta Directiva 2022:
El tresorer, en Jordi Maymó va presentar per motius personals la renúncia al
càrrec, tot i que continuarà col·laborant
amb l’entitat, i es va nomenar Tresorera
a la Sra. Montserrat Esclusa. Els altres
càrrecs no tenen variació.
Per tant la Junta 2022 queda composada per:
Josep Llobet Manubens , President
Joan Badia Guitart, Vicepresident
Montse Esclusa Simón, Tresorera
Imma Correro Cabrera, Secretària
Jordi Sardanas Farràs, vocal
Sussi Garcia Soldevila, vocal
Albert Galbany Gimenez, vocal
El President Josep Llobet, indica que
aquest any 2022 continuen com a
col·laboradors de la Junta Directiva en
diferents tasques: Jesús Sagués, Imma
Ribas, Maria Bueno, Maria Alba Badia,
Eduard Llobet, Joan Vilamala.
Ha estat baixa com a col·laboradora
Margaret Coll i són alta com a
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Tot seguit, es va anar al tercer punt de
l´ordre del dia, en Joan Badia ens va
fer un breu resum de l´estat de comptes
de l´exercici 2021 i que és com segueix:

Es deixa a disposició dels assistents i
socis, el detall de les despeses per conceptes de l’any 2021.

del Bages, a la Torre dels Comtals de
Manresa, i de retorn passarem per
l’aqüeducte de la Font dels Llops.

S’aprovà per unanimitat el tercer punt
de l’ordre del dia.

Aquest any també es farà el XIIè cicle
de concerts de Música i Romànic amb
el programa següent:

En el quart punt de l’ordre del dia, en
Joan Badia va efectuar la lectura del
Pressupost de l’any 2022, que queda
desglossat de la següent forma:
S‘aprovà per unanimitat el quart punt
de l’ordre del dia.

El saldo total a 31.12.2021, és d’un
import de 7.465,90€, desglossat amb
saldo efectiu: 1.073,99€ i saldo a La
Caixa: 6.391,91€.

En el sisè punt de l´ordre del dia en
Josep Llobet president de l’entitat, passa a presentar les activitats previstes per
l’any 2022 i que són les següents:

PRESSUPOST PRESSU- PRESSUAARB
POST
POST
ANY 2022 INGRESSOS DESPESES
Quotes Socis
6.080,00
Butlletins
0,00 3.600,00
Col.laboració
300,00
0,00
Publicitat
Administració
200,00
Local AARB
745,36
Plana Web
500,00
Curs Cultura
1.800,00
Medieval
Música i
5.000,00 5.000,00
Romànic
Despeses
241,48
170,00
Caixabank
Sortides
680,00
450,00
vàries
TOTAL
12.301,48 12.465,36

Pel que fa al canvi de local, ja tenim
l’aprovació de l’Arxiu Comarcal de
Manresa, i també de la Biblioteca de
l’Ateneu de les Bases, per la qual cosa es
pot tirar endavant durant aquests propers
mesos. Caldria algun voluntari per inventariar el material i llibres que cedim.
Referent als tallers, a part del taller de
pintura medieval que tindrà lloc demà
dissabte dia 9 d’abril, s'està valorant
la possibilitat de realitzar-ne d’altres,
com per exemple d’escriptura medieval, vitralls, tallers sobre fusta, esmalts,
etc.. però caldria que algú de junta o
col·laborador es fés responsable de la
seva organització.
La propera activitat serà el dia 30 d’abril
de 2022, una caminada organitzada amb
el Grup Meandre i el Centre d’Estudis

Diumenge: 8 de maig 2022
Lloc: Cova de Sant Ignasi de Manresa
Hora: 18.30 Guia Visita: Lluís Magrinyà SJ (La Cova de Sant Ignasi)
Hora: 19:00 Grup actuant: Cor Lerània
Dissabte: 21 de maig 2022
Lloc: Església de Sant Martí de Serraïma (Sallent)
Hora: 18.30. Guia Visita: Masia Sanmartí
Hora: 19.00 Grup actuant: Dolors Lozano & Ester Martínez
S’inclou tast de vins: D.O. Pla de Bages
“Celler Sanmartí”
Dissabte: 4 de Juny de 2022
Lloc: Montfalcó Murallat (La Segarra)
Hora: 18.30 Guia Visita: Consell Comarcal Segarra
Hora: 19:00 Actuant: Marc Vilajuana
Guia: Armand Forcat - Consell Comarcal de la Segarra
Diumenge 19 de Juny 2022
Lloc: Església de Sant Vicenç de Les
Torres de Fals
Hora: 18.30 Guia: Francesc Villegas
Hora: 19:00 Grup actuant: Robert Santamaria@Ensemble Spatium
S’inclou tast de vins: D.O Pla de Bages
“Més que Paraules”
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El dissabte 4 de juny de 2022 es farà
una sortida de tot el dia a Guissona, visitant el Museu Arqueològic i Montfalcó Murallat. A la tarda és previst de fer
la presentació del llibre “De Carlinades per la Segarra“, a càrrec de Jaume
Moya i Matas.
Referent al mapa de Rutes del Romànic, entre el 8,9 o 10 de maig, es farà
una presentació del nou mapa reeditat
de Rutes del Romànic, editat pel Consell Comarcal del Bages. També el
diumenge dia 22 de maig, es farà una
d’aquestes rutes, Caminada Montserratina, per Sant Cristòfol de Castellbell i
Sant Jaume de Marganell.
S’informa també que aquest any els
AARB, farem viatge d’estiu, els dies
30 de juny i 1,2 i 3 de juliol de 2022,
per terres occitanes, visitarem, entre
altres Narbona, Carcassona i Toulouse,
visitant diverses abadies i esglésies de
la zona.
Seguim també amb la idea de treballar
en un Memorial de l’historiador Albert
Benet i Clarà, però segueix faltant implicacions d’entitats i estaments públics.
També, tenim la idea de seguir presentant llibres en Biblioteques, però falta
anar-ho concretant.
Es vol portar a Manresa, l’exposició de
romànic de fotografia i dibuix de Michel Desmier i de Maud Semcach, que
actualment està a Montesquiu. S’estan
.28.

Fotos d’activitats
fent diverses gestions per trobar l’espai
adequat.
També estem treballant en la propera
edició del Curs de Cultura Medieval
2022, però encara no podem avançar el
títol del Curs.
També es previst de, com és habitual,
fer l’edició de 3 butlletins, que serien
els números, 197, 198, i 199, i també
enviar als nostres socis, la felicitació de
Nadal.

Ens ha deixa
en Gene Costa
i Bertrán
El passat dia 2 de maig,
va morir a l'edat de 86
anys en Gene Costa i
Bertrán (q.e.p.d), soci
i ex-membre de Junta
dels Amics de l'Art
Romànic del Bages.

Per últim recordar que estem atents en
general, a tot el qué fa referència a la
preservació i conservació del patrimoni
de la nostra comarca, en concret s’està
vetllant per la preservació del Pont de
Cabrianes i també en l’església romànica de Sant Vicenç d’Aladernet.

En Gene, persona molt
col·laboradora amb
la nostra entitat, i
també activa en altres
entitats, ens deixa un
record inesborrable
a totes les persones
que l'hem conegut.

S’aprovà per unanimitat el sisè punt de
l’ordre del dia.

Una forta i sincera
abraçada per a tota
la seva família.

Finalment s´arribà al setè punt de
l´ordre del dia, precs i preguntes.
El soci Jordi Maymó, va proposar de fer
un calendari a més llarg termini de les
activitats previstes dels AARB, si podia
ser a nivell semestral, de cara a tenir
previsió de les dates. Es va comentar
que s’intentaria de fer a partir d’ara.
Sense més qüestions, a les 20:15 h. es
dona per finalitzada l’Assemblea General de Socis dels Amics de l’Art Romànic del Bages 2022, amb l’aprovació de
tots els punts de l’ordre del dia.

05.03.22

Matinal a al castell i
l’església de Sant Esteve i
Sant Sebastià de Sallent
Fotografies de Josep Llobet Manubens

Amics de l'Art
Romànic del Bages.

Podeu consultar
tots els butlletins
a la nostra pàgina web

www.aarb.cat

.29.

Fotos d’activitats

Fotos d’activitats

25.03.22

26.03.22

Quim Graupera "Conferència
sobre l’estada l’any 1905 de
l’arquitecte Lluís Domenech
i Montaner al monestir de
Sant Benet de Bages."

Caminada per l'entorn
de Sant Benet
Fotografies de  Jordi Maymó Montesinos

Fotografies de Joan Badia Guitart

.30.

.31.

Fotos d’activitats

.32.

Fotos d’activitats

08.04.22

09.04.22

Assemblea de
Socis AARB

Taller Curs
Pintura Medieval

Fotografies de Joan Badia Guitart

Fotografies de Joan Badia Guitart

.33.

Fotos d’activitats

30.04.22

Caminada a la
Torre Comtals
Fotografies de Josep Abadal Soler

ACTIVITATS
Matinal de manteniment i visita
guiada al castell i l’església de
Sant Esteve i Sant Sebastià de Sallent
Dissabte 5 de març de 2022 a les 8 h.
Sortida lliure en
vehicle particular.
Inscripció prèvia al
correu electrònic:
aarb@aarb.cat
A tots els que estigueu
interessats, el grup de
la Trenta-Sisena de
Sallent ens convida a
col·laborar en les feines
de manteniment del Castell de Sallent. Seria bo
portar guants i també si
teniu alguna petita eina.
Ens trobarem al Castell

i l’església de Sant Sebastià de Sallent a les 8
h. del matí per esmorzar
i agafar forces, i després
farem les feines programades. Per l’esmorzar
cal portar-se el tall.
Hi haurà brasa, pa, vi
i cafè per a tothom.
Un cop fetes les feines
de manteniment, es
farà una visita guiada
pel Castell i l’Església
de Sant Esteve i
Sant Sebastià (Església del Castell).

Conferència sobre l’estada l’any 1905 de
l’arquitecte Lluís Domenech i Montaner
al Monestir de Sant Benet de Bages
Divendres 25 de març de 2022 a les 19.30 h.
La conferència anirà
a càrrec del Doctor
en Història de l’Art i
membre dels Amics de
l’Art Romànic, filial
de l’Institut d’Estudis
Catalans: Dr. Joaquim
Graupera i Graupera.
.34.

Lloc: Teatre Casal
Cultural de Sant Fruitós de Bages, Ctra. de
Vic, núm 1, (podeu
trobar aparcament davant del camí de Nexe,
espai de Cultura).

Caminada matinal
circular a l’entorn
de Sant Benet
de Bages
Dissabte 26 de març
de 2022 a les 9 h.
Sortida lliure en
vehicles particulars.
Inscripció prèvia al
correu electrònic:
aarb@aarb.cat
Ruta prevista: Sant
Benet de Bages
- església de de
Sant Bartomeu de
Navarcles – Pont de
Cabrianes (medieval)
– Torre Ximberga
– església de Sant
Jaume d’Olzinelles
– Sant Genís de la
Vall dels Horts – Sant
Benet de Bages.

Assemblea general
ordinària de socis
dels AARB 2022
Divendres dia 8
d’Abril a les 19.00 h.
Lloc: Sala d'Actes del
Centre Cultural del
Casino de Manresa
.35.

ACTIVITATS
Caminada matinal
a la Torre dels Comtals
de Manresa
Dissabte 30 de abril de 2022
Matí: 8.00 h.
Lloc de sortida:
Plaça Europa de Manresa
Itinerari (9 km aproximadament,
amb poc desnivell): Caminarem
direcció Pl. Europa, Cap del Rec,
Ajuntament, carrer Galceran
Andreu, Muralla Medieval,
ermita de Sant Marc, Pont Vell,
Font de Sant Pau, Fàbrica dels
Polvorers, Farinera La Favorita,
Fàbriques Blanca i Vermella,
Torre medieval dels Comtals.
Retorn cap a Sant Pau, visita
aqüeducte (segle XVII), Torrent
del Llop, dipòsit d’aigua, (monestir
de Sant Pau de lluny) ramals de la
Sèquia, Pou de Llum, Convent de
Santa Clara, Creu del Tort, Coveta
dels Caputxins (antiga església de
Sant Bartomeu), com a punt final.

Taller curs de
pintura medieval
Dissabte 9 d’abril de 2022
Horari de 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Centre d’Art Atelier, carrer
Urgell, número 7 de Manresa
Direcció taller: Rosa Obiols
(especialista en reproduccions
de pintura medieval)
Treballarem la pintura al “Tremp
d’ou” sobre paper on podrem
realitzar dibuixos de Bestiari
o Personatges medievals.

Visita'ns a:

www.printdossier.com

