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Una làpida 
funerària de 744 
anys: Bernat De 
Manresa, miles
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Una obra ignorada du-
rant dècades

L’any 1977 el Museu Co-
marcal de Manresa obria 
de nou les seves portes 
després d’un període de 
reordenació del seu fons 
patrimonial, artístic i 

1  ORCID: 0000-0001-8885-8033. PDI en historia medieval de la Universitat de Lleida. Membre de la junta directiva del 
Centre d’Estudis del Bages (CEB). Correu electrònic: adria.mas@udl.cat

arqueològic. Des de la 
seva creació vuitanta-
un anys abans (concre-
tament el 1896), aquest 
museu s’anà engrandint 
tot aplegant materials 
molt diversos gràcies a 
les donacions de privats 
i particulars manresans i 
bagencs, als treballs del 
Centre Excursionista de 
la Comarca del Bages, als 
del Centre Excursionista 
de Montserrat i també a 
les donacions d’aquelles 
peces portades des de 
la Seu de Manresa, les 
quals havien romàs a 
l’interior dels seus murs 
mil·lenaris durant segles. 
D’entre les moltes obres 
i materials que vingueren 
de la basílica agustiniana 
es trobava una làpida de 
marbre blanc, ennegrida 
pel pas del temps i per la 
incrustació en la seva su-
perfície de fums i greixos 
procedents d’espelmes i 
llànties que durant segles 
havien cremat a l’interior 
del temple. Malgrat 

l’aspecte enfosquit que 
presentava, la peça tenia 
una decoració i baix-
relleu destacats, motius 
geomètrics, heràldics i 
religiosos a la part supe-
rior del fris i una inscrip-
ció en llatí d’estil gòtic 
característic del segle xiii 
a la part central, la qual 
no ultrapassava les vuit 
línies d’escriptura. Du-
rant l’any de reobertura, 
la direcció del Museu 
decidí incloure aquesta 
làpida a l’interior de les 
seves sales i exposicions 
per tal de mostrar-la al 
públic no especialitzat 
juntament amb les altres 
obres que formaven els 
fons que l’edifici havia 
anat conservant, i allà hi 
romandria fins a l’any 
2011 quan algú s’adonà 
que aquella làpida tenia 
quelcom d’especial que 
havia passat desaperce-
but durant dècades a ulls 
de tothom, i el secret es 
trobava en el contingut 
de la seva inscripció. 

EditorialBenvolguts/des,
A destacar que enguany referent a la temàtica de la 
pandèmia, ja hem tornat gairebé a una total normali-
tat, hem pogut realitzar sense o amb poques restric-
cions, el XIIè cicle de concerts de Música i Romànic 
i també el Viatge d’Estiu per terres occitanes, viatge 
que feia dos anys que no es realitzava, i ens van con-
firmar els seus assistents, va tractar-se d’un viatge 
molt satisfactori per a tothom. Enhorabona als orga-
nitzadors !!!
També referent al cicle de Música i Romànic, indi-
car-vos que va comptar amb molt bona participa-
ción de públic i un molt bon nivell tan de músics, 
com de guies explicatius. La nostra més sincera 
felicitació a tothom, als organitzadors del cicle, als 
músics, als guies explicatius, a les entitats privades 
col·laboradores, als organismes públics, i a tot el 
públic assistent, a tots ells, moltes gràcies, esperem 
poder continuar oferint-vos nous cicles de Música i 
Romànic en els propers anys.
Aquestes dues activitats, viatge d’estiu i cicle de 
Música i Romànic, juntament amb el Curs de Cultu-
ra Medieval, l’edició del butlletí i les diferents sor-
tides i excursions, són les activitats principals de la 
nostra entitat, i en les que la junta hi està dedicant 
més esforços per el seu bon funcionament, i per les 
quals estem oberts a rebre les vostres idees o les vos-
tres col·laboracions en l’organització de les diferents 
activitats.
Informar-vos que ben aviat rebreu informació del 
nou Curs de Cultura Medieval que, avancem en pri-
mícia, comptarà amb molt destacats especialistes de 
temes com: Esclaus, Heretges, Catarisme i Bruixeria 
a l’Edat Mitjana, no us el podeu perdre !!!
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El viatge de fra Jaime 
Villanueva a Manresa 
(1806)

Corria l’any 1802 quan 
el govern espanyol deci-
dí finalment encomanar 
a fra Jaime de Villanue-
va i al seu germà la tas-
ca de recórrer i estudiar 
les diferents esglésies 
d’Espanya amb el pro-
pòsit d’esclarir algunes 
qüestions relatives a la 
disciplina i litúrgia tar-
doromana, visigòtica i 
medieval de la península. 
L’objectiu d’aquesta em-
presa era recopilar tots 
els materials necessaris 
per a escriure una “Histo-
ria dogmática de los anti-
guos ritos y ceremonias 
de nuestra Iglesia”,2 una 
obra de referència duta a 
terme a partir d’un viatge 
que es veié interromput 
per l’esclat de la Gue-
rra de la Independència 
Espanyola, coneguda a 
Catalunya com la Guerra 
del Francès (1808-1814). 

2  Ana María Sánchez Díaz, “El viaje literario a las iglesias de España: una empresa ilustrada de los hermanos Villanu-
eva en la primera mitad del siglo xix”, Anales de la Universidad de Alicante, Historia Contemporánea, núm. 5, (1986), 
pp. 47-66.

3  Ibídem, pp. 47-48.

Aquesta obra mestra, la 
qual es troba al mateix 
nivell que la que dugué 
a terme el pare Enri-
que Flórez de Setién y 
Huidobro entre els anys 
1747 i 1775, coneguda 
com a España Sagrada. 
Theatro geographico-
histórico de la iglesia de 
España, és indispensable 
per a conèixer la història 
eclesiàstica espanyola 
des d’època tardoroma-
na fins a l’actualitat.3 
Pel que fa solament a 
les terres de parla catala-
na, l’obra de Villanueva 
comprèn vint-i-dos vo-

lums, els quals correspo-
nen a València (vols. i-v), 
a Catalunya (vols. vi-xx) 
i a Mallorca (vols. xxi-
xxii). 

El seu viatge pels bis-
bats i esglésies de Cata-
lunya s’inicià el juny de 
1804 a Tortosa. De la 
vila riberenca de l’Ebre 
passà a l’agost d’aquell 
mateix any a la ciutat 
de Tarragona i durant el 
mes d’octubre realitzà 
estades als monestirs de 
Santes Creus, Poblet, al 
priorat d’Escala-Dei i al 
monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou. Roman-
gué un any a Barcelona 
recopilant dades i infor-
macions procedents dels 
arxius de la catedral, de 
l’antic convent del Car-
me (enderrocat l’any 
1874), de l’arxiu reial 
(actual Arxiu de la Coro-
na d’Aragó) i de diversos 
arxius parroquials i con-
ventuals. Cap al novem-
bre de 1805 marxà de 
Barcelona direcció Vic 
on treballà fins al 29 de 
gener de 1806, data en 
la qual començà les se-
ves recerques a l’interior 
del monestir de Ripoll. 
L’1 de març Villanueva 
s’endinsà en terres cere-
tanes, entrant finalment 
a Puigcerdà i fins a finals 
de juny estudià els fons 
documentals de la Seu 
d’Urgell i les col·legiates 
d’Organyà i Castellbò. 
Des d’allà es dirigí a la 
vila de Tremp on abans 
ja havia visitat els mo-

4  Ana María Sánchez Díaz, “El viaje literario a las iglesias de España: una empresa ilustrada de los hermanos Villanu-
eva en la primera mitad del siglo xix”, Anales de la Universidad de Alicante, Historia Contemporánea, núm. 5, (1986), 
pp. 51-53.

5  P. Fr. Jaime Villanueva, Viage literario a las Iglesias de España, tomo vii: Viage a la iglesia de Vique, València, 
imprenta de Olivares, 1821, pp. 171-172.

nestirs de Gesú, Labaix i 
Alzó. El 8 de juliol visità 
l’antic monestir de Mur 
i l’endemà la col·legiata 
d’Àger, a l’actual co-
marca de la Noguera. 
D’agost a desembre de 
1806 féu estada perma-
nent a la ciutat de Lleida 
i posteriorment es dirigí 
a les terres de la Segarra 
passant per les viles de 
Cervera, Iborra i Calaf 
per arribar, finalment, a 
Manresa.4

De la capital del Bages, 
el viatger va deixar escrit 
el següent: “Manresa no 
necessita de glorias fin-
gides. El dictado de ciu-
dad con que la distinguen 
cuantas escrituras hablan 
de ella, y la actividad é 
industria de ||172 sus na-
turales desde el siglo xv 
acá, la hacen célebre y 
respetable entre todos los 
pueblos de Cataluña”.5 
L’autor prosseguia rela-
tant alguns dels fets his-

tòrics més notables de la 
ciutat i descrivint les ac-
tivitats econòmiques més 
importants en aquell mo-
ment: “En 1339 abrieron 
con privilegio real una 
copiosa acequia tomada 
del rio Llobregat cerca 
del lugar de Balsareny, 
distante cuatro horas de 
esta ciudad, la cual con-
cluyeron en poco tiem-
po, conduciéndola por 
rodeos de siete leguas, y 
gastando en su construc-
ción más de 180 mil suel-
dos. Al par de la utilidad 
que sacan de estas aguas 
para el riego de sus her-
mosos y fértiles campos, 
se aprovechan tambien 
de las de otro rio que 
baña la ciudad, llamado 
Cardener, para muchas 
fábricas de hilados de al-
godón y seda, que son de 
grande utilidad á todo el 
vecindario. No sé si el rio 
debiera mas bien llamar-
se Cardoner, en alusión á 

En aquesta imatge es 
pot apreciar l’aspecte 
ennegrit de la làpida, 

fruit del pas del temps i 
per la incrustació en la 
seva superfície de fums 

i greixos procedents 
d’espelmes i llànties. 

L’estat de conservació del 
seu suport, el marbre, és 
excel·lent, ja que permet 

llegir amb facilitat el 
contingut de la inscripció 

i apreciar els motius 
heràldics, religiosos i 

geomètrics que presenta 
la seva decoració.
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los montes y territorio de 
Cardona, por donde pasa. 
Una escritura original de 
Bages del año xxxi de 
Lotario que es 985 de 
Cristo, le llama Cardas-
nario, y asi es nombra-
do en otras del siglo xi. 
De este ultimo siglo y 
siguiente hay varias me-
morias de haber tenido 
esta ciudad moneda pro-
pia, es á saber, sueldos y 
dineros; las cuales no es 
necesario acotar”.6

Seguidament, el viatger 
dominic explicava des 
dels seus orígens la his-
tòria de la canònica i de 
la basílica manresana a 
través de diversa docu-
mentació que havia con-
sultat i recopilat al ma-
teix arxiu de la catedral, 
enumerava els diferents 
pabordes que s’havien 
anat succeint en el temps 
fins al moment en el qual 
escrivia, exposava les 
relíquies que es custo-
diaven en el seu interior 
i finalment realitzava 

6  P. Fr. Jaime Villanueva, Viage literario a las Iglesias de España, tomo vii: Viage a la iglesia de Vique, València, 
imprenta de Olivares, 1821, p. 172.

7  Ibidem, pp. 180-181.

unes acurades descrip-
cions arquitectòniques 
dels diversos espais que 
aleshores formaven part 
del conjunt monumental 
de la col·legiata. Arribats 
a aquest punt, convé de-
turar-nos per posar el fo-
cus d’atenció en una breu 
descripció que deixà es-
crita en la seva descomu-
nal obra: 

“||180 En el pequeño claus-
tro pegado á la Iglesia 
hay algunas urnas sepul-
crales con inscripciones 
de poca monta; más por-
que no digas que lo dejo 
por pereza, copiaré para 
muestra la que está en 
un ángulo sobre la puer-
ta llamada del Pavordre. 
Dice así: 
||181 Anno Dni. M.º CC.º 
LXX.º VIII.º V. Idus Iunii 
obiit B. De Minorissa, 
miles.
Prudens, et sobrius exti-
tit, atque pius: 
Miti, prudenti, largo, be-
lloque (falta potenti).

Ergo, Deus, tua regna 
des equiti sine tegna.
Intus in hac fossa clau-
duntur pulvis et ossa
Bernardi dicti, factis, 
dictis benedicti.
Christus ditavit, hunc 
celi sede locavit.”7

Efectivament, la des-
cripció que realitzà Vi-
llanueva no era altra que 
la de la làpida de la qual 
estem parlant. Segons la 
seva narració es trobava 
en aquella època (1806) 
situada en un dels angles 
que hi havia sobre la por-
ta de la pabordia, situada 
a l’interior del claustre de 
la Seu. A banda d’això, la 
transcripció que féu del 
contingut del text frontal 
de la peça escultòrica és 
una de les primeres, si no 
la primera, de la qual se’n 
té constància documen-
tal, cosa que ens permet 
conèixer a qui pertanyia, 
o més ben dit, de qui eren 
els ossos que hi havia a 
l’interior del sepulcre fu-

nerari i que la dita làpida 
custodiava des de l’any 
1278, aquest personatge 
era Bernat De Manresa, 
miles, és a dir, militar o 
cavaller.    
Els De Manresa una 
nissaga de castlans des 
del segle xii
Actualment, la manca de 
documentació impossibi-
lita conèixer amb profun-
ditat la vida, els fets que 
protagonitzà o els con-
textos en els quals es veié 
involucrat i que d’alguna 
manera afectaren Bernat 
de Manresa. Tanmateix, 
i de forma paradoxal, 
les fonts que disposem 
permeten conèixer més 
detalls sobre els últims 

8  A. Benet i Clarà, Història de Manresa. Dels orígens al segle xi, Manresa, 1985, p. 109.
9  P. Català i Roca (ed.), Els castells catalans, vol. 5, Barcelona, Editorial Dalmau, 1976, pp. 653-654.
10  Segons Valdenebro, el punt on se situaria el castell de Manresa seria a l’interior del primer recinte fortificat que envol-

taria el turó del Puig Cardener, un indret conegut com “La Ciutat”. En aquesta zona es trobarien durant els segles x-xi 
els edificis religiosos i polítics més destacats, com l’església de Santa Maria (la Seu) i la residència del castlà, és a dir, 
el castell, vegeu: Raquel Valdenebro, “El paisatge de la Manresa medieval a partir de l’estudi de les seves muralles”, 
Arqueologia medieval: revista catalana d’arqueologia medieval, núm. 3, (2007), p. 80. Tanmateix, autors com Pere 
Català situen el castell al cim del turó de Puigterrà, mentre que Sarret i Arbós defensava que probablement el castell es 
trobaria entre el Puig Cardener i el Puig mercadal, ambdós turons units per recintes emmurallats i defensats per torres 
circulars. Per tant, en aquest aspecte ens continuem movent en un pla merament teòric, donat que fins a l’actualitat 
no han aparegut proves arqueològiques ni documentals de pes per poder precisar l’emplaçament exacte del castell de 
Manresa. 

anys de la seva vida i els 
afers que sobrevingueren 
a la seva tràgica mort, 
ocorreguda, tal com diu 
la làpida, el 9 de juny de 
1278. Bernat fou mem-
bre d’una antiga i nota-
ble nissaga de castlans 
anomenada De Manresa, 
documentada al Bages 
des de principis del segle 
xii. Atenent-nos als es-
tudis que realitzà Benet 
i Clarà, creiem que les 
arrels d’aquesta dinastia 
cal cercar-les en una fi-
gura cabdal que visqué a 
cavall dels segles x i xi, 
un personatge anomenat 
Guitard, més conegut 
com a Guitard Negre o 
“Nigiro”, tal com apa-
reix en la documentació.8 

D’aquest personatge se’n 
coneixen pocs detalls, i 
solament a partir del tes-
tament que dugué a terme 
cap a l’any 1015, sabem 
que estava casat amb una 
dona anomenada Trude-
lenda, que tenia un ger-
mà anomenat Seniofred, 
i havia engendrat com a 
mínim dos fills mascles, 
anomenats Guifré Gui-
tard, segurament el pri-
mogènit, i Eribald.9 

Pocs anys més tard, a 
partir del testament efec-
tuat l’any 1045 per Ber-
nat Guifred de Balsareny 
sabem que Guifré Gui-
tard esdevingué castlà 
dels castells de Manre-
sa10 i de Balsareny grà-

En aquesta part de la inscripció 
és on figura la identitat del difunt: 
B(ernardus) D(e) Minorisa, mil(e)s. 
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cies a la poderosa família 
dels Balsareny, els mem-
bres de la qual actuaven 
com a vicaris comtals des 
d’almenys el 1009. La fi-
gura del vicari fou cabdal 
durant els segles centrals 
de l’edat mitjana (ix-
xii), ja que actuava com 
a representant del poder 
comtal barceloní i ad-
ministrava en nom dels 
comtes una ciutat o un te-
rritori determinat, impar-
tia justícia, tenia a càrrec 
seu la defensa de la ciutat 
i supervisava personal-
ment la recaptació de tri-
buts o altres prestacions 
de caràcter econòmic i 
militar que els habitants 
del terme i de la ciutat 
estaven obligats a pagar 
a canvi de la protecció 
que els comtes oferien 
o si més no prometien 
oferir.11 Per altra banda, 
el castlà era un càrrec 
delegat normalment per 
un vicari al qual se li co-

11  A. Benet i Clarà, Història de Manresa. Dels orígens al segle xi, Manresa, 1985, p. 97.
12  Sobre la figura del castlà vegeu: F. Carreras Candi, “La institución del castlá en Cataluña”, Boletín de la Real Aca-

demia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 1, (1901-1902), pp. 4-24.
13  P. Català i Roca (ed.), Els castells catalans, vol. 5, Barcelona, Editorial Dalmau, 1976, p. 655.
14  A. Benet i Clarà, Història de Manresa. Dels orígens al segle xi, Manresa, 1985, p. 112.

manava l’administració 
d’una castlania o caste-
llania, feu que tot sovint 
incloïa un castell i el te-
rritori o terme circum-
dant, amb atribucions 
similars a les que tenia 
el vicari comtal.12 Vers 
el 1063 tenim constàn-
cia que Guifré Guitard 
prestà homenatge de fi-
delitat als comtes Ramon 
Berenguer I i Almodis de 
la Marca per “ipso chas-
tro de Minorisa” i “per 
ipso castro qui dicitur 
Balçaren”, alhora que es 
comprometia a donar-los 
la plena potestat sobre 
aquests sempre que els 
comtes li ho reclames-
sin.13 Guifré Guitard 
tingué un fill anomenat 
Ramon Guifré, un perso-
natge que se’l comença 
a anomenar a la docu-
mentació amb un locatiu, 
Ramon Guifré de Bages. 
Tal com afirmava Benet i 
Clarà, no era estrany que 

li donessin el locatiu de 
Bages, ja que hem de te-
nir present que els vicaris 
dels segles xi i xii dona-
ven el nom de vicaria de 
Manresa i Bages, alhora 
que es comença a assistir 
al procés de fragmentació 
del terme de Manresa.14 
Entre altres afers, aquest 
personatge participà en el 
judici que el 1086 se ce-
lebrà davant de l’església 
de Santa Maria i també 
prengué part activa entre 
els anys 1093 i 1097 en 
la reforma de la canònica 
de la Seu. 

Gràcies a la documen-
tació disponible, sabem 
que el castlà Ramon Gui-
fred estigué casat amb 
Adalet i ambdós tingue-
ren un fill, el qual ja apa-
reix signant en un dels 
documents que feien re-
ferència a la introducció 
de la reforma agustiniana 
a la comunitat de canon-
ges de Manresa. Aquest 

personatge fou Bernat 
Ramon, ara ja anomenat 
amb el locatiu De Man-
resa, locatiu que a partir 
d’aquest moment esde-
vindrà el futur cognom 
de la nissaga familiar.15 
Bernat Ramon De Man-
resa estigué casat amb 
Arsenda de Castellgalí i 
tingueren almenys cinc 
fills: Sibil·la, Elisenda, 
Joan, Ramon De Manre-
sa (el qual es casà amb 
una dona anomenada 
Guisla i ambdós esdevin-
drien castlans d’Artés) 
i finalment, Bernat De 
Manresa, qui es casà amb 
Guillema esdevenint, 
així, els futurs castlans 
del castell de la ciutat i 
de Balsareny.16 

Entrats ja al segle xii, 
el comte Ramon Beren-
guer III morí el 1131 tot 
succeint-lo el seu primo-
gènit, el comte Ramon 
Berenguer IV, el qual una 
vegada al poder heretà el 
comtat de Manresa “cum 

15  A. Benet i Clarà, Història de Manresa. Dels orígens al segle xi, Manresa, 1985, pp. 111-112.
16  Ibídem, p. 114.
17  Ibídem.

omnibus suis pertinen-
tibus”. D’aquests anys 
coneixem més notícies 
referents a Bernat De 
Manresa, com per exem-
ple l’existència d’un alou 
que era de la seva propie-
tat i es trobava a la ciutat, 
també que cap al 1151 es-
tigué present en la sessió 
que el bisbe de Vic pro-
mogué per tal d’escoltar 
les queixes que els seus 
vassalls d’Artés tenien 
contra els seus castlans i 
finalment que el desem-
bre de 1152 signà com a 
“Bernardi de Minorisia” 
en un document rela-
cionat amb l’església de 
Moià. No sabem exacta-
ment quan morí Bernat, 
però cal suposar que en 
una data compresa entre 
els anys 117817 i 1201, 
ja que en aquesta darrera 
apareix Guillema, ales-
hores ja com a vídua de 
Bernat juntament amb 
el seu fill Guillem, en la 
venda d’un censal. A par-

tir d’aquests moments, 
a causa de la manca de 
documentació, podem 
aventurar solament la 
hipòtesi que Guillem 
De Manresa, fill de Gui-
llema i el difunt Bernat 
De Manresa, es conver-
tís en el nou castlà de 
la ciutat i probablement 
fos el pare del cavaller 
Bernat De Manresa, el 
personatge que figura en 
la làpida funerària ob-
jecte d’estudi. En aquest 
sentit, un darrer docu-
ment ha permès testimo-
niar que durant el mes 
d’octubre de 1270, en els 
darrers anys del regnat de 
Jaume I, s’acreditava que 
el cavaller Ponç de Bal-
sareny era senyor i titular 
dels feus en el terme i el 
castell de Balsareny així 
com en la cúria i el cas-
tell de Manresa, feus que 
va comprar a Bernat De 
Manresa. En aquest do-
cument, Bernat realitzà 
una promesa al rei Jaume 
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que si Ponç de Balsareny 
i els seus successors no 
l’atenien en els serveis 
reials annexos als feus de 
Manresa, ell mateix els 
hi atendria, demostrant, 
doncs, una ferma fidelitat 
a una monarquia que en 
aquells moments es tro-
bava en ascendència i en 
ple procés d’expansió.18 

El fatídic 9 de juny de 
1278
Tanmateix, aquesta fide-

18  P. Català i Roca (ed.), Els castells catalans, vol. 5, Barcelona, Editorial Dalmau, 1976, p. 659.
19  A partir de: A. Benet i Clarà, Història de Manresa. Dels orígens al segle xi, Manresa, 1985, p. 114; P. Català i Roca 

(ed.), Els castells catalans, vol. 5, Barcelona, Editorial Dalmau, 1976, pp. 654-659.
20  El bovatge era l’impost que cobraven els reis de la Corona d’Aragó a l’inici dels seus regnats (Pere el Gran començà a 

regnar el 1285) i es computava sobre la parell de bous que cada vassall tenia, essent normalment de 12 diners per parell.

litat que el 1270 ja de-
mostrava el cavaller Ber-
nat De Manresa vers el 
monarca i la corona aca-
baria essent un dels mo-
tius que el conduirien, de 
forma inevitable, cap a la 
seva mort. Atenent a la 
informació que ens dona 
la inscripció de la làpida, 
sabem que el castlà morí 
el 9 de juny de 1278, un 
any de convulsió políti-
ca i militar al Principat a 
causa del fet que una lliga 

de barons, nobles i altres 
magnats de la Catalunya 
occidental s’havia re-
voltat i aixecat en armes 
contra el rei Pere el Gran. 
Les principals causes que 
dimanaren d’aquesta 
conjura foren, en primer 
lloc, el malestar fruit de 
l’exigència per part de 
la monarquia a tots els 
estaments socials, sense 
el consentiment previ de 
les Corts, de l’impost19 
del bovatge,20 i, en segon 

lloc, els drets que feren 
valer alguns d’aquests 
nobles com Roger Ber-
nat de Foix, aleshores 
tutor i tiet dels menors 
d’edat Ermengol i Àlvar 
d’Urgell, per intentar re-
cuperar de forma defini-
tiva el comtat d’Urgell, 
un comtat controlat i 
ocupat en gran part per la 
monarquia com a garan-
tia dels 250.000 sous que 
Jaume I havia hagut de 
deixar en préstec als mar-
messors del comte Àlvar 
I d’Urgell. No obstant 
això, Roger Bernat de 
Foix no estava sol, ja que 
havia aconseguit aple-
gar i reunir altres nobles 
i barons catalans al seu 
voltant tot aprofitant el 
descontentament i males-
tar que aquests arrosse-
gaven vers la monarquia 
des de feia alguns anys. 
Entre aquests magnats 
es trobaven el vescomte 
Ramon Folc V de Car-
dona, Ermengol d’Urgell 

21  F. Soldevila, Pere el Gran, segona part: El regnat fins a l’any 1282, Institut d’Estudis Catalans, Memòries de la 
secció històrico-arqueològica, XLVIII/2, Barcelona, 1995, pp. 159-160.

22  Ibídem, pp. 163-164.
23  Ibídem, pp. 164-167.

(futur comte Ermengol 
X), Ramon, vescomte de 
Vilamur, Bernat i Ramon 
d’Anglesola, Guillem 
Ramon de Josa i Ferrer i 
Guillem d’Abella.21 

Al seu torn, el rei Pere, 
veient la gravetat de la 
situació decidí preparar 
una gran operació mi-
litar per a la primavera 
d’aquell mateix any. Des 
de València el monarca 
envià lletres i missives 
als cavallers i viles reials 
per tal que es preparessin 
amb els homes que tenien 
als seus feus per anar el 
primer dia de març amb 
el rei a la guerra con-
tra els nobles alçats en 
armes, demanant-los, a 
més, que portessin pa 
per a tres mesos, que és 
el que el monarca pre-
veia que duraria la cam-
panya. Cal dir, però, que 
en la llista dels cavallers 
convocats a la host reial 
no hi figurava Bernat De 

Manresa ni cap castlà de 
la ciutat. D’altra banda, 
entre les viles advertides 
hi figurava Manresa, la 
qual s’especificava que 
havia d’aportar un total 
de dos-cents escuders 
i dos-cents ballesters a 
l’exèrcit i la causa reial.22 
Tanmateix, el rei decidí 
ajornar la convocatòria 
uns mesos tot intentant, 
per una banda, negociar 
amb els nobles conju-
rats per la via diplomàti-
ca, i per altra convocant 
més cavallers per tal que 
s’unissin a la host reial, 
d’entre els quals figura-
ven les cases nobiliàries 
del regne d’Aragó com 
els Urrea, els Alagó o els 
Luna, entre d’altres.23 

Finalment, la situació 
s’acabà trencant, les 
hostilitats s’iniciaren 
durant els primers dies 
del mes de juny i no 
s’acabarien fins a la ren-
dició de la ciutat de Ba-

Arbre geneaològic de la nissaga De Manresa (fins a finals del segle xiii)18
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laguer, on s’havien for-
tificat el comte d’Urgell 
Ermengol, Ramon Folc 
de Cardona, Roger Ber-
nat de Foix i Arnau Ro-
ger, comte de Pallars. 
L’únic autor que aportà 
dades i informacions re-
latives a la mort de Ber-
nat de Manresa a l’inici 
d’aquest conflicte fou 
Sarret i Arbós, aporta-
cions que realitzà sense 
referenciar cap mena de 
font documental per tal 
de poder acreditar la seva 
narració. Tanmateix, la 
descripció de Sarret és, 
avui dia, l’única sobre 
la qual comptem, i, per 
tant, ens veiem obligats a 
donar-li la credibilitat ne-
cessària, no sense certes 
reserves i a l’espera de 
nova documentació que 
pugui corroborar la visió 
que donà l’arxiver man-
resà fa quasi cent anys. 
Segons Sarret, a l’inici 
del conflicte el castlà 
Bernat De Manresa sortí 
de la ciutat en defensa del 

24  J. Sarret i Arbós, Història de Manresa, Monumenta Historica Civitatis Minorisae, vol. I, Manresa, 1923, pp. 47-48; 
P. Català i Roca (ed.), Els castells catalans, vol. 5, Barcelona, Editorial Dalmau, 1976, p. 659. 

rei amb un cos d’homes 
armats (probablement 
els dos-cents escuders i 
dos-cents ballesters que 
el rei havia demanat a 
Manresa) per mitigar i 
calmar als barons que 
s’havien alçat en armes 
contra Pere el Gran i que 
en aquells moments esta-
ven ajudant al vescomte 
Ramon Folc de Cardo-
na, el qual amb les se-
ves companyies armades 
havien arribat quasi fins 
a Barcelona. Sembla, 
doncs, que prop de les 
riberes del Llobregat i a 
no gaire distància de la 
Ciutat Comtal, Bernat De 
Manresa i els seus homes 
s’enfrontaren contra els 
homes del vescomte, el 
qual en aquells moments 
fugia del veguer de la ca-
pital del Principat, i fou 
en aquell lloc quan en 
el decurs d’aquell 9 de 
juny de 1278 el castlà de 
Manresa morí lluitant en 
defensa del rei Pere i la 
seva causa.24 

Il·luminant set 
segles de foscor

Han passat 744 anys 
d’aquell fatídic 9 de juny 
de 1278, i l’única cosa 
que ens ha pervingut 
avui dia, tret d’alguns 
documents dispersats 
en arxius parroquials i 
comarcals, és la làpida 
funerària que durant set 
segles va custodiar els 
ossos de Bernat De Man-
resa, el castlà que morí 
defensant, com a bon 
vassall que fou, el seu 
senyor i les causes per 
les quals s’havia iniciat 
aquella revolta baronial. 
Quan el 2011 hom es va 
adonar que el cos que 
custodiava aquella làpida 
de marbre ennegrit era la 
del cavaller Bernat De 
Manresa, ràpidament es 
decidí dur a terme una 
intervenció i endegar un 
procés de conservació-
restauració de la peça, el 
qual es dugué a terme du-
rant el setembre d’aquell 
mateix any.  

Les operacions dutes a 
terme per la conservado-
ra-restauradora Violant 
Bonet, anaren encami-
nades, principalment, a 
garantir l’estabilitat i la 
conservació de la peça 
en un futur, i, en segon 
lloc, a tornar la correcta 
llegibilitat de l’obra per 
mitjà de diversos pro-
cessos de neteja que a 
grans trets consistirien 
en l’eliminació de la bru-
tícia superficial per tal de 

retornar les llums i cla-
robscurs que oferien els 
relleus de la inscripció i 
dels motius escultòrics 
que decoraven i decoren 
avui dia la làpida. La ne-
teja de la peça es va dur 
a terme, tal com hem dit, 
per diversos mitjans. En 
primer lloc, es realitzà 
una neteja en sec per 
mitjà de paletines suaus, 
pinzells petits i aspira-
dor elèctric, actuant amb 
exploradors i a punta de 

bisturí per extreure bru-
tícia puntual de l’interior 
de les lletres que forma-
ven la inscripció. 

A continuació es procedí 
a fer una neteja química 
de la brutícia que roma-
nia incrustada. Aques-
ta neteja es realitzà per 
mitjà d’apòsits de polpa 
de paper amb les pro-
porcions adequades del 
producte seleccionat. 
D’aquest sistema en re-
sultà una neteja homogè-

  La làpida funerària durant el 
procés de neteja en el qual es 
pot apreciar clarament una 
millora notable en la lectura de la 
inscripció que conforma la peça. 

  La làpida després del procés 
de neteja i tractament. 
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nia que permetia arribar a 
les zones més profundes 
de les incisions, acon-
seguint així que tota la 
superfície i les zones es-
culturades es netegessin 
de forma sistemàtica i re-
gular. Posteriorment, es 
procedí al raspallat amb 
un mitjà aquós per tal de 
garantir un correcte es-
bandit del producte quí-

mic aplicat. Finalment, es 
procedí a la consolidació 
de l’esquerda que ocasio-
nava una petita fragmen-
tació del marbre amb pe-
rill de despreniment, per 
tal d’evitar futures pèr-
dues de matèria en cas de 
manipulació de la peça. 
Aquesta darrera operació 
es realitzà per mitjà de la 
injecció puntual d’un ad-

hesiu específic per tal de 
donar cohesió a la peça, 
prèvia humectació de la 
zona a tractar per garan-
tir que l’adhesiu penetrés 
en profunditat. Es decidí 
no segellar la fissura ni la 
petita pèrdua de matèria 
per tal de no reproduir les 
lletres afectades per les 
petites pèrdues, garantir 
el criteri de mínima in-
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tervenció i respectar, així 
mateix, el pas del temps. 

Tot aquest procés de 
conservació-restauració 
va presentar una millora 
espectacular en la nova 
lectura de la peça gràcies 
al treball de neteja que va 
posar en relleu la mestria 
d’execució de l’escultor. 
Els relleus van guan-
yar volum tot garantint 
una millora notable en 
l’aspecte visual. Aquesta 

neteja va permetre també 
corroborar que la peça 
estava feta de marbre, 
i no amb pedra local tal 
com s’havia pensat fins 
aleshores. La interven-
ció va permetre també 
confirmar que les creus 
gravades en els escuts 
superiors van ser execu-
tades amb posterioritat 
a l’obra original per una 
mà més maldestra, a ju-
tjar per la imprecisió del 

traç, amb línies irregu-
lars de gruixos diferents 
i totalment diferents de la 
resta de la talla. En sín-
tesi, va representar un 
estudi detallat del procés 
executiu, i en última ins-
tància, una posada en va-
lor d’aquesta peça única 
i destacable dins del fons 
medieval exposat al Mu-
seu Comarcal de Manre-
sa.
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Síntesi històrica 
de Guissona
David Castellana Guàrdia

Historiador de l’art i 
arqueòleg – Directordel 
Museu de Guissona

La presència humana en 
la plana de Guissona està 
documentada des de la 
més remota prehistòria a 
partir de vestigis de poca 
entitat en forma de restes 
disperses. Malgrat això, 
no és fins al bronze final 
i la primera edat del fe-
rro, entre els segles VIII 
i VI aC, que trobem un 
assentament consolidat. 
Aquest nucli de pobla-
ció, estava protegit per 
una muralla formada per 
la paret del fons d’un 
seguit de cases trapezoi-
dals disposades de ma-
nera successiva definint 
un recinte més o menys 
oval. L’assentament, de 

dimensions considera-
bles ocupava un sector 
ampli comprés entre les 
actuals places del Vell 
Pla i de Capdevila envol-
tant i protegint una deu 
d’aigua natural que amb 
el temps donaria lloc a 
les Fonts del Poble. És 
en aquest espai on es do-
naren les primeres exca-
vacions amb una voca-
ció científica l’any 1933 
sota la direcció de Josep 
Colominas. Precisa-
ment pel fet de tractar-se 
d’una excavació pionera 
i d’urgència aquesta pri-
mera etapa de la història 
local és bastant desco-
neguda. De tota manera, 
les intervencions més 
modernes que s’han do-
nat arreu del sector i so-
bretot en la mateixa plaça 
on va actuar Josep Colo-

minas permeten intuir 
que el poblat va ser aban-
donat abans de l’eclosió 
de la cultura ibèrica ple-
na i, per tant, abans de 
l’arribada de la cultura 
romana.

La presència romana en el 
territori s’inicia a mitjans 
del segle II aC en forma 
de fortificació militar 
amb l’objectiu de con-
trolar i pacificar la zona. 
Aquest castellum militar 
no es trobava en el terme 
de l’actual Guissona sinó 
en la zona de la pobla-
ció actual de Biosca. Al 
voltant de l’inici del se-
gle I aC, es va desmuntar 
aquest espai per canviar 
la dinàmica d’ocupació 
de la zona amb la fun-
dació de la nova ciutat. 
Això suposava no només 
el domini definitiu de la 

zona, sinó també l’inici 
de la colonització.

La història de Guissona 
s’inicia amb l’arribada 
de la República Roma-
na al voltant del segle II 
aC. La nova urbs es va 
fundar amb la voluntat 
estratègica de controlar 
el territori i amb la fina-
litat d’explotar el poten-
cial agrícola de la regió. 
Però el motiu concret 
que va portar a escollir 
aquest emplaçament és 
l’existència d’una aqüí-
fer al subsòl. Podem 
considerar que la ciutat 
romana de Iesso, anome-
nada en les fonts clàssi-
ques, es tracta d’una fun-
dació ex novo, és a dir, 
de nova planta. Comp-
tava amb un perímetre 
de muralles poligonal 
proper a les 15 hectàrees 
d’extensió . Gairebé dues 
d’aquestes hectàrees co-
rresponents al nord de la 
ciutat antiga han quedat 
fora de l’urbanisme ac-
tual i configuren l’actual 
parc arqueològic. Les ex-
cavacions dutes a terme 

en el recinte han posat al 
descobert la porta nord 
de la ciutat, així com part 
del cardo maximus que 
hi menava. En l’accés, 
s’ha documentat la porta 
amb una torre defensiva 
a la dreta i un tram de la 
muralla fundacional que 
es situaria als inicis del 
segle I aC . Segons les 
dades arqueològiques el 
mur defensiu era resse-
guit per la part interna 
per l’intervalum, que pot 
ser entès com un pas de 
ronda. 

Malgrat que la ciutat 
presentava un perímetre 
irregular, seguint la tra-
dició urbanística antiga, 
comptava amb un urba-
nisme regular i ortogonal 
seguint una modulació 
d’1 actus d’amplada x 
1,3 de llargada (35,48 m. 
x 46,10 m.). En l’espai 
proper a la porta nord, 
fora de les muralles, s’ha 
documentat l’existència 
d’una construcció, enca-
ra en curs d’excavació 
que s’ha interpretat com 
un hostal per a viatgers.

En el sector més orien-
tal de l’actual recinte ar-
queològic s’hi va posar 
al descobert una zona re-
sidencial on els primers 
elements conservats co-
rrespondrien a un mo-
ment previ a la mateixa 
fundació . Així doncs s’hi 
van documentar una sèrie 
de fosses de caràcter fun-
dacional datades al tom-
bant del segle II aC. En 
aquest moment hi hagué 
la definició i construcció 
de les muralles així com 
dels eixos urbanístics 
per part de l’exèrcit. Un 
cop finalitzada aquesta 
tasca es va donar pas a 
la colonització amb un 
conjunt de construccions 
interpretades com a ha-
bitatges modestos però 
amb certes comoditats 
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d’època republicana. A 
partir del canvi d’era, 
part de la barriada ante-
rior va ser enderrocada 
per a la construcció d’una 
gran domus. Aquesta re-
sidència al voltant del 
segle II va patir una gran 
reforma d’ampliació fins 
arribar al cardo maxi-
mus. El seu creixement 
va suposar l’absorció de 
la resta de construccions 
de l’illa. En aquest mo-
ment l’habitatge compta-
va amb més de 1000 m2 i 
alguns equipaments des-
tacats com ara uns banys 
privats. 

A partir del segle III la 
construcció, així com 
tot el barri, va quedar 
abandonat. És en aques-
ta centúria que es dóna 
l’entrada al Baix Imperi. 
En aquest moment, les 
tensions socials, políti-
ques, econòmiques, re-
ligioses... es tradueixen 
en el món municipal amb 
una gran transformació. 
Algunes antigues ciutats 
són abandonades mentre 
que la majoria pateixen 

una reducció notable de 
les dimensions en fa-
vor de nous sistemes de 
gestió territorial. Aquest 
seria l’exemple de la ciu-
tat de Iesso. Les hipòte-
sis actuals apunten a la 
construcció d’una nova 
muralla per definir un nu-
cli urbà menor, deixant la 
resta com un espai aban-
donat. Durant el segle 
V i inicis del segle VI 
se succeiren activitats 
de saqueig en les anti-
gues estructures impe-
rials i sobretot destaca la 
construcció d’una cel·la 
vinària en l’espai del pati 
de la casa i part del Car-
do Màxim .

El coneixement de 
l’actual parc arqueològic 
es completa amb l’edifici 
de les termes. Aquesta 
construcció es troba ubi-
cada a la zona occidental 
de l’espai en relació amb 
un cardine, és a dir, una 
via paral·lela al cardo 
maximus. Els banys són 
actualment un dels espais 
més emblemàtics del ja-
ciment. Es tracta d’un 

edifici complex, encara 
en procés d’estudi, que 
compta, com a mínim, 
amb tres fases construc-
tives diferents. La pri-
mera edificació d’època 
republicana presentava 
dimensions modestes i 
disposava segurament 
d’un petit pati o palestra, 
un frigidari, un tepidari i 
un caldari sense sistema 
de calefacció. D’acord 
amb els avanços tècnics, 
al voltant de l’any 50 
es feu una ampliació de 
l’equipament incorpo-
rant, entre altres, una pis-
cina de grans dimensions 
o natatio a la palestra, un 
atri distribuïdor, altres 
àmbits de servei i, sobre-
tot, un sistema de cale-
facció d’hipocaust pels 
àmbits calents. L’última 
gran modificació dels 

banys fou ja durant el 
segle II dC. En aquest 
cas, les restes que ens 
han arribat de l’edifici 
resulten força parcials. 
Per aquest motiu resulta 
complicat establir una 
lectura global. Malgrat 
tot, els indicis conservats 
apunten a què probable-
ment aquesta va ser la 
fase més monumental de 
la construcció. 

El període que segueix 
la dissolució de l’imperi 
romà a Guissona esde-
vé un moment històric 
força desconegut. Com 
hem vist, el resultat dels 
diversos canvis viscuts, 
en l’àmbit local es tra-
dueixen en una reducció 
notable de les dimen-
sions. D’aquest període 
d’incertesa en destaca el 
coneixement arqueològic 
d’una necròpolis tardo 
antiga que podríem si-
tuar entre els segles IV i 
V en el sector ocupat per 
l’actual església de Guis-
sona. Aquesta manca de 
coneixement s’accentua 
a partir de l’any 732. En 

aquest moment el terri-
tori de Guissona esdevé 
un espai de frontera en-
tre els Comtats Francs 
al nord i Al-Àndalus al 
sud, sotmès, per tant, a 
ràtzies constants d’un i 
altre bàndol. El coneixe-
ment arqueològic i do-
cumental actual apunta 
a l’existència d’un hiatus 
pel que fa a l’ocupació de 
Guissona durant la sego-
na meitat de l’alta edat 
mitjana. 

Al segle XI amb la con-
questa cristiana, es reprèn 
el fil històric de la vila. 
En aquesta empresa hi va 
prendre un paper destacat 
el bisbe d’Urgell Sant Er-
mengol. D’aquesta ma-
nera el feu de Guissona 
va quedar en mans de la 
mitra d’Urgell. Malgrat 
la seva hegemonia, du-
rant un període breu en-
tre els segles XII i XIII 
el poder feudal sobre 
la vila va ser compartit 
amb els senyors de Flu-
vià. Des del moment de 
la conquesta es va bastir 
l’espai que actualment 

ocupa el casc antic com 
un petit nucli emmurallat 
entorn a una torre més o 
menys fortificada situada 
a l’actual plaça de Cap-
devila deixant a fora fins 
i tot l’església. A partir 
del segle XIII es donà 
una ampliació del nucli 
i segurament al XIV una 
refortificació del mateix.

Al llarg dels segles XVI, 
XVII i XVIII es completà 
la urbanització de l’espai 
delimitat per les muralles 
medievals fins arribar a 
superar-les. En aquest 
moment es van construir 
a Guissona algunes re-
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sidències d’especial in-
terès, com ara Ca l’Eril o 
Cal Parissa, dins el nucli 
antic, així com la monu-
mentalització de les fonts 
de la vila i la construcció 
de la capella i el magní-
fic retaule de la patro-
na de la vila: La Verge 
del Claustre. De mane-
ra paral·lela, al llarg de 
l’època moderna, el po-
der del bisbat d’Urgell 
encaria es faria palès so-
bre la vila de Guissona 
amb la construcció de di-
verses residències o pa-
lauets d’esbarjo, d’entre 
els quals en destaquen 
els vestigis de l’Obra de 
Fluvià.

El món contemporani a 
Guissona s’inicia amb la 
consagració de la nova 
col·legiata de Santa Ma-
ria l’any 1800. Durant 
aquesta centúria les mu-
ralles van perdre, en part, 
la seva funcionalitat i su-
posaven un límit al crei-
xement de la vila. Així 
doncs, en aquest moment 
es van començar a urba-
nitzar els ravals, és a dir, 

els carrers extramurs que 
ressegueixen el nucli pri-
mitiu a tall de cinturó. 

Durant el primer quart 
del segle XX, el nucli 
històric adquireix, en 
gran mesura, l’aspecte 
actual, amb la superació 
definitiva de les mura-
lles. Durant aquest perío-
de, les parts que queda-
ven més o menys visibles 
d’aquesta estructura van 
ser totalment absorbides 
per les cases que hi limi-
taven i fins i tot es van en-
derrocar tots els portals. 
En són una excepció una 
part considerable del mur 
defensiu visible al Vell i 
el portal de l’Àngel, que 
encara avui serveix per 
accedir al nucli històric. 
Durant aquesta etapa es 
van reformar o construir 

Les carlinades 
a la Segarra 
històrica
Jordi Sardans Farràs
Fotografia: Sussi Garcia

Jaume Moya Matas va 
presentar a Guissona el 
seu darrer llibre als vi-
sitants dels AARB. Ex-
plica que la seva afició 
per l’Art Romànic li van 
contagiar els seus pares, 
el Jaume i la Mercè, socis 
de l’entitat amb residèn-
cia a Cabrianes. Jaume 
Moya entén el patrimoni 
arquitectònic com una 
lectura de país que ens fa 
entendre d’on venim, el 
que ens hem deixat i què 
cal esforçar-nos en con-
servar del patrimoni que 
ens queda i projectar-lo 
a les generacions poste-
riors. El 2011 va publicar 
el llibre “Els castells de 
la Segarra: Onze itine-
raris per la marca sega-
rrenca”, en centrar el seu 

interès pel romànic en els 
castells de l’època. És la 
comarca de Catalunya 
que té un patrimoni més 
gran de castells i fortale-
ses, que entre els segles 
X i XII, arriben a un cen-
tenar. “Fins aleshores, no 
hi havia cap guia que par-
lés d’aquests castells ni 
dels seus encontorns, així 
que vaig decidir estudiar-
ho tot plegat: Mens sana, 
in corpore sano”.

Quan algú es documen-
ta sobre algun element 
del patrimoni medieval, 
església, santuari, mo-
nestir o fortalesa, Moya 
reflexiona que no s’acos-
tuma a tenir en compte 

el que va passar al segle 
XIX, en què molts d’ells 
es troben en ruïnes. “Les 
carlinades a la Segarra 
històrica” és un llibre que 
porta un títol provocatiu, 
oimés en fer referència a 
la Segarra. L’actual Se-
garra administrativa té la 
capital a Cervera i arriba 
fins a Guissona, però en 
realitat va molt més en-
llà. La Segarra històrica 
ocupava el que actual-
ment són sis comarques, 
amb l’antiga Sigarra al 
subsol de l’actual Prats 
del Rei (Anoia) és l’inici 
de la Segarra que va crear 
una identitat i uns vincles 
històrics, paisatgístics, 

molts dels habitatges del 
casc antic d’acord amb 
els criteris estètics im-
perants en el primer terç 
del segle XX. En resulten 
exemples rellevants cal 
Piteu i Cal Vaquer.

En els últims trenta anys 
Guissona ha viscut un 
creixement demogràfic 
que podríem considerar 
exponencial i la seva po-
blació s’ha multiplicat 
per tres fins assolir una 
xifra propera las al 7500 
habitants. Aquest aug-
ment de població s’ha 
traduït en un creixement 
urbanístic continuat que 
encara ara persisteix en 
relació, sobretot, amb el 
seu desenvolupament in-
dustrial vinculat sobretot 
a la producció agroali-
mentària.



Col·leccionable

.22.

Article

comercials entre Cerve-
ra, Calaf i Santa Coloma 
de Queralt. Ara agafa 
una part de l’Anoia, del 
Solsonès, del Bages, de 
la Conca de Barberà, de 
l’Urgell, i fins i tot, una 
part de les Garrigues.

És un llibre d’història on 
s’expliquen sis episodis 
del segle XIX vinculats 
a les guerres carlistes, 
per conflictes succes-
soris. Situa els escenaris 
i descriu els fets que van 
passar relacionats amb la 
geografia i localitzacions 
d’aquells moments. Es 
fixa en detalls com saber 
llegir les pedres i enten-
dre els forats que hi ha, 
per veure si es va produir 
una emboscada amb trets. 
El llibre té tres mapes 
on situa cadascun dels 
episodis, amb l’esperit 
d’animar al lector a sor-
tir, trepitjar i comprovar 
els fets que s’hi expli-
quen. L’interès és des-
cobrir llocs nous, però 
també té en compte els 
més visitats, on s’hi tro-
ben marques d’impactes 

dels projectils o bales en-
castades dels setges que 
van patir algunes pobla-
cions. Aquestes guerres 
no només van marcar el 
patrimoni sinó també la 
mentalitat de la gent, que 
va provocar algunes des-
avinences que en alguns 
casos es van perllongar 
al llarg dels anys. Una 
altra de les intencions 
de l’autor és posar llum 
sobre el segle XIX, que 
considera força desco-
negut i menystingut. 

En la commemoració 
dels 200 anys de l’inici 
de les guerres carlines, 
Moya esmenta el canvi 
de nom de la plaça que 
passa a ser de la Consti-
tució, en el cas de Guis-
sona, amb els dos me-
dallons que hi ha a la 
façana de l’església prin-
cipal, un esborrat i l’altre 
ratllat, referits al Trienni 
Liberal, que defensava la 
constitucionalitat del nou 
règim. Inicialment, els 
medallons recordaven 
les relíquies de Sant Plà-
cid, copatró de Guissona. 

Durant el Trienni Liberal 
s’esborren i s’escriuen 
dos preceptes de la Cons-
titució de Cadis, un sobre 
la llibertat de premsa, 
i en l’altre, l’obligació 
dels ciutadans d’allistar-
se en les milícies en cas 
d’atacs inconstitucio-
nals. El 1823, quan Be-
net Tristany és nomenat 
canonge de Guissona, és 
quan desapareixen les 
inscripcions constitucio-
nals, però no hi ha cons-
tància fefaent que ho fes 
ell. Durant la guerra dels 
matiners (1846-1849), 
Avinyó va viure un dels 
episodis importants quan 
la partida dels germans 
Tristany s’apodera de les 
mines de sal de Cardona i 
de Súria. El 16 de novem-
bre de 1848, les partides 
de Ramon Cabrera, Josep 
Borges, Rafael Tristany 
(nebot de Benet Tristany 
dit “Mossèn Benet”) i 
Marcel·lí Gonfaus, dit 
“Marçal”, anaven de Sú-
ria a Avinyó quan es van 
topar amb una colum-
na liberal. Van fer molts 
presoners i aconsegui-

ELS TEMPLES 
SOTERRANIS

1. Els espais soterranis

Des de l’antiguitat més remota el des-
cens a la terra, als espais més profunds, 
al soterrani en el sentit més literal de 
“sota terra”, ha tingut una relació espi-
ritual i directe amb el retorn a la mare 
terra i a actes d’introspecció interior, 
com a ajuda al recolliment, al silenci i 
a la reflexió.

Des del punt de vista cristià “el con-
cepte de la cripta”, nom generalment 
aplicat als espais per sota el nivell del 
temple principal, enllaça amb el retorn 
a la puresa i a la simplicitat de la fe, 
en contrast amb l’esplendor dels espais 
alts, més il·luminats i decorats, que ens 
poden distreure d’allò més essencial. 

Aquest spai soterrani o semisoterrani, 
aïllat de l’església o comunicat amb ella, 
sigui per escales o només visualment, 
pot tenir diverses interpretacions, en re-
lació al seu ús o significat. Així alguns 
autors li atribueixen una finalitat litúr-

gica com a simples oratoris o capelles, 
d’altres ho consideren com una neces-
sitat estructural o tectònica, provocada 
per la topografia del terreny damunt el 
que s’assenta el temple, algú li assig-
na missió funerària per l’enterrament 
de persones il·lustres o carismàtiques, i 
encara hi ha qui l’estudia com a lloc es-
pecífic per al culte litúrgic entorn dels 
màrtirs, sants o de les seves relíquies.

Aquest culte a les relíquies va tenir un 
gran creixement i devoció popular en el 
període romànic, ja que els fidels atri-
buïen una força sagrada a les restes dels 
sants, que es manifestava especialment 

Capítol
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Olleros de Pisuerga

Autor: Jaume Moya Plana
Fotografies: Josep Llobet Manubens
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al lloc on aquestes es trobaven, força 
capaç de proporcionar beneficis espi-
rituals i materials, com la curació de 
malalties diverses. Només cal pensar 
en la gran transformació del món occi-
dental originada pel culte a les relíquies 
dels Apòstols Pere i Jaume, i les rutes 
de peregrinació cap a Roma, Oviedo 
(El Salvador), Santiago, Terra Santa 
(tant Jerusalem com Betlehem). 

2. Els cultes precristians
2.1.-Religions naturals (coves pre-
històriques amb cultes màgics, sim-
bòlics...)
La relació de l’home amb les forces i 
energies de la naturalesa sempre ha 
tingut una manifestació de la seva part 
immaterial amb l’ésser superior en for-
ma de cultes que s’han desenvolupat 
en llocs coberts, recollits i foscos, que 
l’han afavorit, predisposant-lo al reco-

lliment i a la reflexió. Per això l’home 
primitiu utilitza les coves naturals, o 
en construeix d’artificials en forma de 
coves o corredors coberts, imitant les 
anteriors. Fins i tot, les decora amb 
imatges, més o menys figuratives, que 
incrementen i concreten aquestos sen-
timents i rituals amb caràcter màgic i 
ritual. 

3.2.- Religions mistèriques (el culte a 
Mitra)

Dins la societat romana aquesta religió 
es va difondre molt entre els segles I i 
el IV dC. Es rendia culte a una divinitat 
anomenada Mitra o Mitres, especial-
ment entre els soldats romans. Els ri-
tuals del culte es realitzaven en temples 
denominats “mitreus” que eren al prin-
cipi cavernes naturals i més endavant, 
construccions que les imitaven, fosques 
i escasses de finestres; la seva capacitat 
era petita (30 ó 40 persones).

En els mitreus s’hi distingien tres parts: 
l’avantcambra, la cova o sala rectangu-
lar decorada amb pintures i amb dues 
banquetes llargues adossades a les pa-
rets i el santuari en l’extrem de la cova 
en el qual estaven l’altar i la imatge 
pintada de Mitra donant mort al toro. 
S’han trobat mitreus per tots els països 
de l’Imperi Romà, i alguns d’ells van 
ésser convertits en criptes sota esglésies 
cristianes, i hi ha algunes coincidències 

entre la biografia del deu Mitra i la del 
Jesús dels cristians.

3. Esglésies paleocristianes. 
(Anteriors al Romànic) 
3.1.- Troglodítiques: Excavades a la 
roca (Valderredible a Cantàbria, Ca-
padòcia, Armènia...) segurament amb 
intenció d’amagar-les o defensar-les 
front a la presència de forces enemigues 
o de simple protecció front a l’espoli 
(també hi ha qui les anomena “rupes-
tres”, qualificatiu derivat del llatí “ru-
pes” (roca). S’aprofita la baixa duresa 
relativa de les grans roques o terrenys 
naturals per a “buidar-ne” una part del 
seu interior i obtenir així l’espai interior 
per a la funció litúrgica o ritual. 

3.2.- Les catacumbes com a galeries 
subterrànies que algunes civilitzacions 
mediterrànies antigues van construir i 
utilitzar com a llocs d’enterrament. Les 
més conegudes i les millor estudiades 
son segurament les del cementiri de 
Sant Calixte que es troben actualment 
dins la ciutat de Roma i altres com les 
de Priscil·la, Domitil·la, etc. 

Eren principalment cementiris amb 
múltiples galeries o corredors amb les 
seves parets plenes de nínxols on es dis-
posaven horitzontalment els cossos per 
nivells. Servien també les catacumbes 
com a llocs de culte en èpoques difícils 

com de persecucions dels cristians. Per 
això es troben en molts llocs, veritables 
criptes o esglésies en les quals es re-
bien els sagraments o s’hi escoltaven 
sermons, que constaven de dues estan-
ces separades, destinades cadascuna a 
cada sexe. Al centre s’hi troba l’altar i 
al fons el presbiteri amb la cadira epis-
copal, segons la seva importància. 

També tenien una tercera utilització que 
era la de refugi pels temps de persecu-
ció en diverses èpoques de la història 
del cristianisme. Desprès de l’Edicte 
de Milà (313 d.C.) de Constantí, es 
van convertir en centres de devoció per 
aquells pelegrins que volien visitar i ve-
nerar les restes mortals dels màrtirs dels 
quals no havien sentit parlar. Per això 
s’hi celebraven les eucaristies fent ser-
vir com ara o altar la mateixa pedra que 
tapava la sepultura d’aquells cristians 
morts en martiri per la seva fe.

3.3.- El “martyrium”.- Lloc especia-
litzat pel culte a les relíquies de sants i 
màrtirs, però associat a esglésies, sigui 
construint-lo en espais interiors o bé, 
construint l’església damunt la tomba 
del màrtir, i molt especialment fent-lo 
coincidir en vertical sota l’altar prin-
cipal i amb una relació molt directe. 
Es un primer tipus de criptes “especia-
litzades” que consten aviat de dos es-
pais: el “martyrium” pròpiament dit o 
enterrament del sant i la “confessio” 

Cripta de Cardona



Col·leccionableCol·leccionable

.12 C.

o sala soterrània de visita i pregària. 
En realitat és una versió actualitzada 
d’alguns sepulcres romans, encara que 
s’amplia amb altres espais com un co-
rredor d’accés i circulació semblant a 
la girola de la planta superior, escales, 
portes enfrontades, etc. 

4. La cripta als edificis romànics.
Element de gran importància en les es-
glésies romàniques.

Té els seus orígens en el culte “soterra-
ni” dels primers cristians que es des-
envolupava en les primitives litúrgies 
clandestines, i on es rendia culte als 
màrtirs de les persecucions anticristia-
nes, com abans assenyalàvem al parlar 
de les Catacumbes. 

Amb el pas del temps la cripta va tenint 
diferents usos tals com culte a lesrelí-
quies, enterrament de “notables”, espai 

de culte general, funció estructural o 
tectònica (construcció en terrenys amb 
fort desnivell)...

En el romànic es soluciona el proble-
ma d’ordre interior amb les connexions  
(accessos físics o visuals) de l’espai 
soterrani amb el de la planta superior, 
fet que permet crear uns espais amb 
diverses compartimentacions on s’hi 
allotgen les relíquies de sants, de mane-
ra que els fidels poden visitar-les, con-
templar-les i pregar-hi sense interferir 
altres actes cultuals (del culte). A de-
més es permet la intercomunicació amb 
la planta superior, augmentant l’espai 
total i donant major importància al con-
junt. (Exemple: Cripta de Saint Cernin 
de Toulouse).

4.1.- Tipus de criptes romàniques.- 

Les criptes de plantes circulars, més 
complexes, associades a una església 

Cripta de Sant Pere de Rodes Cripta de Sant Andreu d'Oristà

alta amb capçalera amb girola. Cons-
ten de capella central, girola i capelles 
radials, com l’església superior i recor-
den molt a l’estructura dels “martyria” 
abans descrits.

Exemples.- Sant Pere de Rodes (Alt 
Empordà, Girona)

Les criptes de saló, associades a les es-
glésies de diversos absis en bateria, és 
a dir, amb eixos paral·lels al de la nau 

principal. Estan integrades per un espai 
únic amb una o vàries capelles orien-
tades. Poden estar en principi ocupant 
l’espai de la capella major, (absis cen-
tral) o de tota la capçalera de l’església 
alta. Es cobreixen quasi sempre amb 
voltes per aresta recolzades en colum-
nes “fines”(esveltes), sistema que per-
met uniformar tota l’alçada interior i 
per tant, també la del presbiteri superior.

Cripta d'Olius

.13 C.
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5) Relació d’algunes criptes o temples rupestres importants

1. Catacumbes de
 St. Calixte Roma

2. Catacumbes de Paris París 

3/4. Grutes Vaticanes / Roma
 Tomba de St. Pere 

5/6. Catedral de Alemanya
 SPEYER (Spira) 

7. St. Benigne Dijon France Cripta de saló

8. Catedral d’Auxerre  France Cripta circular i
    gran complexitat

9. St. Girons Hagetmau France Cripta de saló

10. Cadalso Cantabria Espanya Troglodítica

11/12.  Presillas de Bricio  Burgos Espanya Troglodítica

13/14. Olleros de Pisuerga Cantabria Espanya Troglodítica

15/16. Sta. Mª de Valverde Cantabria  Espanya Troglodítica

17. Sta. Leocadia Oviedo Espanya Asturià
 Catedral d'Oviedo

18/19. Catedral de Palencia Espanya Visigòtic
 St. Antolín 

20. Catedral de VIC Barcelona Espanya Cripta de saló

21. Monestir de   France Circular
 CUIXÂ (Pessebre)  

22. Olius (St. Esteve) Solsonès Espanya Cripta de saló

23. Cardona (St. Vicenç) Bages Espanya Cripta de saló

24. Catedral de WORMS  D Cripta de saló

25. Monestir de
 MAULBRON  D Cripta de saló

26. Alpirsbag  D Cripta de saló

27. Monestir
 MARIA LAACH  D Cripta de saló

28. St. Ambroggio  Milano I Cripta de saló

29. Catedral de BONN  D Cripta de saló

30. Catedral de BASILEA  H Cripta de saló

31. St. Apollinare   Sota presbiteri
 in Classe Ravenna I +a nivell aixecat

32. St. Pietro d’Agliate Llombardia I Sota presbiteri
    a nivell aixecat

33/34. Monestir de LEYRE Navarra Espanya Cripta de saló 
    “forçada”(nau)

35. Cripta d’Orisoain Navarra Espanya Petitíssima... 
    però esculturada

36/37. Cripta de Navarra Espanya Cripta
 St. Martín de Unx    de saló       

38. El Salvador   Original,
 de Gallipienzo Navarra Espanya desnivellada

.14 C. .15 C.

Exemples a Catalunya.- Col·legiata de 
CARDONA, Parròquia d’OLIUS, Ca-
tedral de VIC ...  

4.2.- Exemples de criptes

De grans dimensions: SPIRA (A la gran 
catedral de la ciutat alemanya de Spe-
yer), DIJON, (capital de la Borgonya a 
l’església de St. Benigne),...
A Catalunya: Col·legiata de CARDO-

NA, parròquia d’OLIUS, Catedral de 
VIC, Monestir de CUIXÀ a la Catalun-
ya Nord,...
Els models llombards.- Nord d’ITÀLIA 
(S. Pietri d’Agliate, S. Apollinare in  
Classe,...)
A Navarra .- Monestir de LEYRE, Pa-
rròquies d’ORISOAIN, Sant Martín 
d’UNX, antiga parròquia del poble vell 
de GALLIPIENZO... 



Col·leccionable

.23.

Article

ren 1.000 fusells. En la 
contesa va morir Miquel 
Tristany, germà petit del 
Rafael.  

Moya recorda abans, la 
Guerra del francès (1808-
1814), amb l’entrada del 
liberalisme, el laïcisme i 
el constitucionalisme que 
qüestionen la sobirania 
divina en pro de la po-
pular que comporten una 
revolta front les estructu-
res polítiques, econòmi-
ques i socials de l’època. 
Genera un gran trauma 
que comportarà situa-

cions violentes al llarg 
del segle XIX. Ferran 
VII ha de jurar la Pepa, 
o constitució de 1812 a 
Cadis, on apareixen con-
ceptes democràtics. Però 
com a Borbó no en fa cas 
i afirma que governa per 
la gràcia de Déu. Però, 
el 1820 el general Rie-
go encapçala una revolta 
popular que donarà pas 
al Trienni Liberal (1820-
1823). Aristocràcia i cle-
ricalisme veuen perillar 
els seus privilegis lligats 
a la monarquia absoluta 
i s’inicia la revolta reia-

lista on s’aixequen a la 
Segarra, al Solsonès i al 
Bages, al crit de “Visca 
la monarquia absoluta, 
la inquisició les velles 
lleis, morin els afrance-
sats i vivan las caenes”, 
és a dir, les cadenes. Les 
grans ciutats que van 
passar a dedicar les se-
ves principals places a la 
Constitució hauran de fer 
front a les revoltes reia-
listes, que poc després 
n’enderroquen les pla-
ques constitucionals. El 
maig de 1822 a Solsona 
s’aixeca mossèn Benet 
Tristany, d’Ardèvol, fa-
mós capellà trabucaire, 
fill d’una família aristo-
cràtica i latifundista que 
dominava grans propie-
tats i era profundament 
religiosa. Ell, al capda-
vant de 8 capellans més, 
s’aixequen a Solsona als 
crits de “Visca la inquisi-
ció”, i posaran el centre 
de reclutament a Calaf. 
També Cervera viurà 
una confrontació entre 
reialistes i liberals. Es 
tractava d’una autèntica 
fortalesa, on el realista 

Catacumbes Sant Calixte a Roma Cripta de Saint Benigne a Dijon

Cripta de Sant Miquel de Cuixà

.16 C.
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Ramonillo intenta dina-
mitar la universitat, però 
un altre reialista, Mira-
lles, s’hi oposa en defen-
sa de la universitat. Hi 
haurà enfrontaments al 
convent de Sant Ramon, 
on es refugien reialistes. 
A Castellfollit de Riubre-
gós, l’octubre de 1822, hi 
ha un setge liberal molt 
poderós que farà fugir 
els reialistes fins la Seu 
d’Urgell. L’Europa ab-
solutista que va aconse-
guir derrotar Napoleó, en 
veure com Espanya està 
enmig d’una revolta que 
els pot tornar a provo-
car problemes, criden els 
anomenats “Cent mil fills 
de Sant Lluís”, que van 
acabar amb el Trienni Li-
beral espanyol i amb 10 

Visita a Montfalcó 
Murallat
Jordi Sardans Farràs

El guia de Cervera Ar-
mand Forcat Morros, 
nascut el 1929, és una 
persona autodidacta que 
es defineix com a intè-
rpret del patrimoni. Ha 
participat en més de 35 
entitats culturals, cívi-
ques, econòmiques, polí-
tiques i religioses de Cer-
vera. D’ofici forjador va 
treballar picant ferro fins 
que es va jubilar, ales-
hores es va dedicar a la 
seva gran passió: la his-
tòria. Personatge entran-
yable, va començar per 
llegir molt, després va 
resseguir molts arxius en 
la recerca del patrimoni 

i el que explica ho fa de 
tot cor, segons el defineix 
Josep Llobet, president 
dels AARB. 

D’origen musulmà, el 
castell va néixer com 
a fortalesa per protegir 
el territori. Estava molt 
malmès. Durant un parell 
de segles l’actual territo-
ri de la Segarra (terra de 
secà) va ser “terra de nin-
gú”, perquè tan aviat era 
dels uns o dels altres fins 
que va arribar la conques-
ta de Lleida el 1149. Se-
gons explica Forcat, amb 
esforç, tenacitat i estalvi, 
a l’any 1000, la comtes-
sa de Barcelona, Ermes-
senda de Carcassona, va 
atorgar uns trams de te-
rra a la població que van 
aconseguir les cinc colli-

tes, que encara existien 
com a tals fins els anys 
70 del segle passat: blat, 
ordi, ametlles, olivera i 
vinya. “Encara avui la 
pagesia diu que va i ve 
de la vinya, però no hi ha 
ni un cep”. Podien men-
jar pa sucat amb oli. To-
tes les famílies en tenien 
per viure, “o per anar 
tirant com vulgarment 
es diu aquí”. I, encara 
podien llogar mossos, 
que eren uns nois que 
vivien, menjaven i dor-
mien a la casa i al cap de 
l’any cobraven 500 pes-
setes, l’any 1970: vestits, 
menjats i treballant de 
sol a sol. Com que ha-
vien d’estar també amb 
garanties d’assegurança 
d’accident i malaltia i 

anys més d’absolutisme, 
que es coneixen com “la 
dècada ominosa”.  

Al llibre es relaten uns 
100 escenaris sobre car-
linades des del castell 
de Guimerà, amb fets 
d’armes molt violents 
el 1834 encapçalats per 
Rafael Tristany que es 
va fer famós en la batalla 
d’Avinyó, en la segona 
guerra carlina, conegu-
da com la dels matiners. 
La família Tristany és 
cabdal per la història del 
carlisme. Un altre episo-
di del 1855-56, la revol-
ta dels quatre germans 
Tristany que s’aixequen 
contra la corona usurpa-
dora. I la tercera guerra 
carlina de 1870 a 1876 

que té molta incidència a 
les zones de la Garrotxa, 
el Ripollès, amb episodis 
violents com el saqueig 
dels carlins a Cervera. El 
llibre acaba amb la recu-
peració de les restes del 
general Rafael Tristany. 
En acabar la III Guerra 
Carlina s’exilia a França. 
Josep Pla en l’obra “Un 
senyor de Barcelona” 
explica que va passar 
els seus darrers 20 anys 
a Lourdes, pensant que 
encara tornaria a lluitar 
contra Alfons XII. És en-
terrat al cementiri civil de 
Lourdes i dotze anys des-
prés, el 1911, el carlisme 
català reivindica la figura 
de Rafael Tristany, anant 
a buscar el cos i fent una 
peregrinació nacional, 
en el que s’ha considerat 
un episodi “berlanguià”, 
carregat d’humor negre. 
Les restes les porten fins 
a Barcelona, on passen 
estació per estació, on 
l’esperen antics soldats 
fins que l’enterren a Ar-
dèvol, on fan un bon so-
par i refan el mausoleu. 



.27.

Article

aquelles famílies pageses 
de la Segarra, amb poca 
terra (fins a quatre quar-
teres de sembradura), no 
podien permetre’s tenir 
joves assalariats, van 
deixar de llogar mossos 
i així es va acabar amb 
les cinc collites. Si avui 
mirem el paisatge, veu-
rem que tot és ordi, pinso 
i granges. “No ens agra-
da, però és així”, tot i 
que reconeix que “també 
té el seu encant. És veri-
tat”. Com que la gent ha 
de viure, la pagesia s’ha 
transformat mentalment i 
econòmicament.

Forcat comença la seva 
visita per la plaça del po-
ble, amb la casa del Duc 
que al segle XIV es deia 
Montfalcó del Duc. Des 
del segle XIII el castell 
era propietat de Ramon 
Folc de Cardona i pocs 
anys després va passar a 
formar part del ducat de 
Cardona, dins la batllia 
de Torà. Des del segle 
XIV el poble va ser una 
terra mancomunada i de 
protecció. Mostra el pou 

del poble, que repartia ai-
gua per a tothom. Veiem 
alguna obertura interna 
a la Muralla de Montfal-
có (finestres, balcons), 
però externament estava 
totalment tancada. Els 
seus habitants feien un 
ús col·lectiu de tots els 
estris. Fent-ne el reco-
rregut, s’observa el forn 
comunal, ja que tots els 
pagesos tenien pasteres 
a casa, però no forn, que 
era col·lectiu; hi havia un 
dipòsit de l’oli, així com 
també dels vins blanc i 
negre, tot mancomunat. 
Al segle XV, es rehabilita 
l’església que va néixer a 
sota d’una torre de guai-
ta al peu de la muralla, 
amb un absis romànic i 
construccions gòtiques 
posteriors fins que al co-
mençament de l’entrada 
s’hi observa la influèn-
cia del renaixement. Per 
tenir més casa van allar-
gar alguns passadissos 
de forma anàrquica, però 
mantenint també la pro-
tecció. La construcció 
era feta pels pagesos: 

La música 
a «Música i 
Romànic 2022»
Albert Galbany Gimenez
Fotografies; Sussi Garcia, 
Josep Llobet, Joan Badia

Música i Romànic, és un 
cicle que es caracteritza 
des de la primera edició 
per oferir una programa-
ció musical diversa i que 
s’adapta a cada concert a 
la sonoritat dels espais, 
tot oferint músiques amb 
el denominador comú de 
l’espiritualitat des d’una 
òptica oberta i contem-
porània, podent gaudir 
d’estils com la música 
clàssica, música antiga, 
novesmúsiques i músi-
ques del món.

Diumenge 8 de maig
En el magnífic marc de 
la restaurada església de 
la cova de Sant Ignasi va 
començar la dotzena edi-
ció del Música i Romànic 
amb un concert de clàs-
sica. El cor de cambra, 
Cor Lerània, va omplir el 
temple manresà amb les 
veus de deu cantaires di-
rigits per Jordi Noguera. 
El cor va oferir un con-
cert anomenat “Cantare 
del cuore ci fa bene”, un 
títol explícit en el qual 
es van interpretar dos 
cants espirituals de Fe-
lix Mendelson, dos mo-
tets funeraris de Johan 
Christoph Bach, dos mo-
tets de Johannes Brahms 
i finalment un conjunt 
de madrigals de Monte-
verdi. Un concert que va 
presentar Oriol Pérez i en 
què la sonoritat del tem-
ple va donar força a les 
veus dels cantaires que 
van estar precisos. Em va 
semblar que un dels mo-
ments que més va agra-
dar al públic va ser cap al 
final quan els cantaires es 

van separar i van cantar 
des de diferents espais de 
l’església tot envoltant 
els assistents. El fet que 
el so t’embolcalli sempre 
crea un ambient especial 
malgrat que a vegades hi 
ha el problema de no es-
coltar-se bé entre els mú-
sics donada la distància. 
Aquest fet pot provocar 
dificultat en l’afinació i 
el tempo.

pedra sobre pedra extre-
ta de la pròpia terra, amb 
petites falques i res més, 
el que demostra que eren 
uns autèntics mestres de 
l’ofici, que treballaven a 
hores perdudes. Era ha-
bitual que tota la família, 
després de treballar, re-
collissin la pedra; des de 
la canalla als avis, despe-
dregaven, perquè la pe-
dra anés a parar als mar-
ges i a les construccions. 
Tot fent la volta al recin-
te emmurallat, recordem 
que va néixer com a for-
talesa de protecció, no 
pas per poder viure-hi, és 
clar que posteriorment es 
van fer les cases, aprofi-
tant la muralla, realitat 
que reflecteixen les cons-
truccions. Actualment, hi 
viuen dues famílies, però 
hi ha quinze cases habi-
litades. L’any 1980, quan 
realment calia enrajolar, 
posar llum i aigua corrent 
a les cases, no es va fer. 
Quan ho van fer, la gent 
ja havia marxat. “Anem 
a la contra. Això és el 
que va passar”, conclou 
el guia.

.26.
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Dissabte 21 de maig

Dolors Lozano i Ester 
Martínez van ser la se-
gona proposta del ci-
cle d’enguany, amb un 
concert homenatge a les 
dones compositores del 
barroc. Un concert que 
no podem deixar de ban-

da on s’emmarcava, en 
un indret tan especial. 
La potent veu de la so-
prano Dolors Lozano va 
ressonar entre les parets 
de l’esglesiola de Sant 
Martí de Serraïma mag-
níficament acompanyada 
pel clavicèmbal d’Ester 
Martínez. Ens van inter-
pretar obres de E. Jacquet 
de la Guerre, Isabelle 
de Charrière, Elisabetta 
de Cambarini i potser la 
més destacable de totes 
Barbara Strozzi amb la 
peça “Che si puo fare” 
que va ser un dels millors 
moments de la vespra-
da conjuntament amb la 
posterior copa de vi de la 
casa on es van compartir 
converses disteses.

Dissabte 4 de juny
El que havia de ser una 
proposta trencadora se-
gurament no ho va ser 
tant com s’esperava. I és 
que tret d’una peça dels 
primers cants polifònics 
en què es va experimen-
tar d’interpretar-la a la 
forma antiga i poste-
riorment d’una forma 
contemporània a l’estil 
“pop”, la resta del con-
cert va ser rigorosament 
ortodox. No em malinter-
preteu, aquest concert no 
va decebre ningú. Potser 
no caldria dir-ho, però si 
em permeteu, aquest va 
ser el concert més me-
morable del cicle 2022. 
“Matèria primera” de 
Marc Vilajuana. Encara 

més destacable és que ho 
va ser amb un programa 
bàsicament de cant gre-
gorià. Acompanyat per 
les cantants Lu Colo-
mina i Alba Quinquillà, 
Vilajuana va oferir amb 
la seva extraordinària 
veu un concert magnífic 
amb una interpretació 
molt acurada, amb molta 
presència “a l’escenari” i 
molt bona comunicació 
amb el públic. El fantàs-
tic indret de l’esglesiola 
i la vila de Montfalcó 
Murallat van fer la res-
ta. Emocionats, tots ens 
vam quedar amb ganes 
de més.

Diumenge 19 de juny
La història i llegenda del 
monarca Jaume I van 
protagonitzar el darrer 
concert del cicle de la 
mà de Robert Santamaria 
& Ensemble Spatium a 
l’espai de l’església pa-
rroquial de Sant Vicenç 
de les Torres de Fals. 
Una historia conduïda 
per la narració del rap-
sode i amb una música a 
cavall entre les músiques 
del món, el folk, la mú-
sica medieval i amb aires 
de rock progressiu.

Amb instruments 
d’orient i occident com el 
santur persa, el llaüt àrab, 
la guitarra i d’altres més 
moderns com el teclat o 
el hang controlador, van 
aportar una sonoritat 
propia destacable. Amb 
l’excel·lent veu de Mar-
ta Segura, acompanyada 

sovint per la de Joan Miró 
i les percussions d’Aniol 
López van oferir un con-
cert original malgrat que 
l’acústica de l’espai era 
força dolenta. Una acús-
tica que la restauració va 
empitjorar de forma cla-
ra. Tot i que em consta 
que l’Ajuntament hi està 
treballant, és una llàsti-
ma que no es tingui en 
compte en els projectes 
de restauració l’aspecte 
de l’acústica, especial-
ment en un espai destinat 
a fer-hi actes culturals.

.28.
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Viatge per terres 
occitanes
Jordi Sardans i Farràs
Fotografies: Josep Llo-
bet i Jordi Maymó

Del 30 de juny al 3 de ju-
liol del 2022, els Amics 
de l’Art Romànic del 
Bages (AARB) han re-
près les excursions amb 
una sortida per les terres 
de Narbona, Carcassona 
i Tolosa que va comptar 
amb la presència de 28 
persones, d’acord a un 
programa elaborat prè-
viament per Jordi May-
mó i Viatges Massanés. 
De les setze abadies 
que hi havia a la zona, 
la primera visita guiada 
va tenir lloc a l’Abadia 
de Fontfreda, a 14 qui-
lòmetres de Narbona, a 
càrrec de la brasilera Lu-
ciana, amb unes certes 
dificultats amb el caste-
llà. L’abadia sorgeix el 

1093, quan uns monjos 
ermitans benedictins, se-
guidors de les regles de 
sant Benet, en van co-
mençar la construcció, 
d’acord amb les normes 
de Guillem d’Aquitània, 
fundador del monestir 
de Cluny al segle X. Els 
monjos havien de fer 
vots de pobresa i caste-
dat, així com de silenci. 
Robert de Molesme va 
ser un dels fundadors de 
l’Orde del Císter i a cau-
sa de la seva influència 
els monjos de Fontfreda, 
el 1145, canvien l’hàbit 
negre pel blanc, amb més 
rigor espiritual, fet que 
també es reflecteix en 
l’arquitectura dels mo-
nestirs del Císter, amb 
finestrals romànics i arcs 
de mig punt. Segueixen 
les prèdiques de Bernat de 
Claresvall que des d’Albí 
lluita contra els càtars. 
Aquests monjos també 
van fundar el monestir 
de Poblet el 1151. Té el 
màxim esplendor durant 
el segle XIV, sobretot en 
l’etapa de Jacques Four-

nier (1311-1317) que va 
ser bisbe i més endavant 
fou el papa Benet XII 
(1334-1342). Des del 
segle XV i durant gaire-
bé 300 anys dirigeixen 
l’abadia els comandants 
laics i nobles nomenats 
pel rei Francesc I, que 
administren les riqueses 
del monestir i les distri-
bueixen cap a d’altres de 
més pobres. Una bona 
part són germans llecs 
que hi treballen com 
obrers. S’especialitzen 
en la creació de jardins 
italians amb terrasses. 
Poc després de la Revo-
lució francesa, el 1791, 
l’abadia va ser venuda a 
l’Estat i abandonada fins 
el 1858 en què va repren-
dre la vida monàstica, tot 
seguint el dogma de la 
Immaculada Concepció, 
imposat per l’església 
catòlica el 1854. El 
1868 s’hi va refugiar el 
sallentí Antoni Maria 
Claret, quan fugia de la 
Revolució, i va morir a 
l’Abadia de Fontfreda 
el 24 d’octubre de 1870. 

Comprada el 1908 va ser 
restaurada per Gustau 
i Magdalena Fayet: en 
destaquen l’església, el 
claustre i la sala capitu-
lar.

També dins del depar-
tament de l’Aude, però 
ja en el districte de Car-
cassona, es va visitar 
l’abadia benedictina de 
La Grassa dins del po-
ble considerat el més bo-
nic d’Occitània. Visitem 
una casa noble del po-
ble que conserva panells 
autèntics del segle XIII 
que ens permet observar 
una col·lecció d’escuts 
d’armes de l’època, que 
participen en una batalla 
per la successió del regne 

de Navarra. Petits carrers 
ens porten a la plaça on 
hi havia els carnissers 
i després fins el mercat 
central, amb el peix com 
element principal: els 
peixaters tenien la casa 
més important del poble. 
Notem la força del vent 
cerç mentre el guia Jordi, 
nascut a Barcelona, ens 
mostra el que queda del 
recinte murallat. Després 
d’ésser una vila romana 
agrícola, un document 
acredita que l’abadia va 
ser fundada el 779 per 
Carlemany. Rep moltes 
terres per donacions de 
la noblesa. Està conside-
rada l’origen del llinatge 
dels comtes de Barce-
lona, que la consideren 

fundacional. Un d’ells, 
Sunyer I, s’hi retirarà 
com a monjo. A la ca-
pçalera, s’observen un 
absis amb dues absidio-
les romàniques del segle 
XI. La torre principal és 
del segle XVI i tenia un 
caràcter defensiu, amb 
les muralles, molt útils 
sobretot durant la Guerra 
dels Cents Anys (1337-
1457) que va establir 
la treva de Deu. Des de 
finals del segle XV, els 
abats són nomenats pel 
rei i comença la decadèn-
cia que s’intensifica el 
1662 quan la congrega-
ció de Saint-Maur se’n 
va fer càrrec i es va ex-
tingir el 1792. Dividida 
en dues parts després de 
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la Revolució francesa de 
1789, quan es confisquen 
tots els béns i es revenen 
l’edifici partit en dos. El 
claustre és neoclàssic del 
segle XVIII. Ara un mur 
separa la part pública de 
la privada, amb la co-
munitat religiosa de 40 
canonges que utilitzen 
el llatí i el cant gregorià, 
seguint les normes an-
teriors al Concili Vaticà 
II. Vam visitar la planta 
baixa, el pis superior, el 
celler, la cuina amb un 
gran forn i aigua calen-
ta, que era tot un luxe 
a l’època i el pòrtic del 
mestre Cabestany, que 
va treballar molts anys a 
Catalunya. Orfenat, hos-
pital, asil i una comunitat 
religiosa ecumènica s’hi 
van instal·lar. 

Arribats a Carcassona, 
amb assentaments prehis-
tòrics i romans, visitem 
la ciutat emmurallada, 
patrimoni de la humani-
tat, amb el castell, resse-
guint el camí de ronda i 
fent la volta al costat de 
les muralles, la basíli-

ca de sant Nazari, (amb 
vidrieres originals dels 
segles XIII al XV) i la 
catedral de Sant Miquel 
(amb dues parts: gòtica 
a l’esquerra i modern a 
la dreta en ser restaurada 
després de l’incendi de 
1849). El guia desmunta 
el mite dels castells càtars 
que “no existeixen com 
a tals”, ja que no tenen 
construccions pròpies. 
Eren seguidors d’una 
religió cristiana sorgida 
a Bulgària. Tot i així, el 
país càtar si que existeix 
a bona part d’Occitània: 
Carcassona, Tolosa, Be-
siers, Albí, Montsegur... 
Durant segles conviuen i 
debaten amb els catòlics i 
moltes dones de la noble-
sa s’hi convertiran. No 
creuen amb l’autoritat 
del papa ni amb determi-
nades litúrgies ni paguen 
impostos a l’església. En 
no poder-los convertir, 
els catòlics van posar en 
marxa les creuades des 
del 1209, a canvi de te-
rres, títols i castells pro-
mesos pel papa de torn. 

Són envaïts des del Roi-
ne i assassinen una gran 
part dels habitants de 
Besiers i dirigits per Si-
mon de Montfort asset-
gen Carcassona que cau 
ràpidament i se’l nomena 
vescomte de la ciutat i 
després comte de Tolosa. 
Destrueixen la noblesa 
occitana i la reemplacen 
per ciutadans del nord 
de França. El patrimo-
ni es restaurarà a partir 
del segle XIX, de la mà 
de l’arquitecte Viollet-
le-Duc amb la intenció 
de restituir el conjunt 
medieval. Actualment hi 
ha dues muralles. A dalt 
resta el poder polític i re-
ligiós, mentre més avall 
l’econòmic de la burge-
sia, amb predomini de 
protestants. La revolució 
industrial del XIX esdevé 
a baix on hi ha la ciutat, 
les muralles restaran in-
tactes. L’Abadia de Sant 
Hilari està relacionada 
amb les anteriors: l’uneix 
amb La Grassa el fet de 
tenir també obres del ta-
ller de Cabestany; lliga 

amb Carcassona perquè 
el seu comte hi posarà les 
relíquies de Sant Hilari i 
la seva seu en el moment 
de més esplendor fins el 
1209. Amb la Creuada, 
els comtes desapareixen 
i perd la seva protecció. 
Comencen segles de de-
cadència fins que el 1758 
és desmuntada. També 
té lligams amb Tolosa, 
ja que quan es va cons-
truir al segle IX va ser 
dedicada a sant Serni 
(sant Sadurní). Tot i que 
va servir de correus, es-
cola i d’altres dependèn-
cies municipals s’hi pot 
veure encara el claustre 
gòtic, l’església parro-
quial, amb restes del por-
tal romànic, un sarcòfag 
que s’utilitza com altar, 
que és una de les obres 

principals del mestre 
Cabestany, on es repre-
senta el martiri de Sant 
Sadurní, el primer bisbe 
de Tolosa; el refectori i 
a l’esquerra, els aparta-
ments privats dels abats.

A Tolosa contemplem els 
tres atractius més impor-
tants de la ciutat: el Ca-
pitoli, la basílica de sant 
Sadurní i el convent dels 
Jacobins. Anomenada 
ciutat rosa, pel color del 
totxo, basa la seva eco-
nomia en l’aeronàutica, 
ja que des del 2001 cons-
trueixen l’Airbus, con-
juntament amb la inves-
tigació espacial. Ciutat 
romana va conservar la 
muralla fins el segle XIX. 
La part medieval té el seu 
nucli en l’actual Capitoli 
(reconstruït el segle XIX, 

la paraula vol dir capítol 
en occità, llengua que es 
manté en la retolació dels 
carrers) fins la basílica de 
sant Sadurní i de l’altra 
banda, els hospitals. Dins 
hi havia la torre dels ar-
xius i l’Ajuntament. 
Sant Sadurní està con-
siderada com una de les 
obres mestres del romà-
nic europeu, construïda 
el 1060 no es va acabar 
fins el segle XIV. Té cinc 
naus, en forma de creu, 
el campanar té 65 me-
tres d’alçada. L’orgue del 
segle XIX està conside-
rat dels millors del món, 
el cor conté una capsa 
amb les relíquies de sant 
Serni, l’altar de marbre 
és original del segle XI. 
Són interessants les pin-
tures dels segles XII i 
XIV. Les seves criptes i 
capelles guarden moltes 
relíquies essent la sego-
na que més n’atresora 
del món. El Convent dels 
jacobins conserva una 
petita part de l’església 
romànica a l’entrada ini-
ciada el 1230. A partir 
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de 1385, s’amplia con-
siderablement gràcies a 
les donacions, amb dos 
rosetons gòtics del segle 
XIV. És l’església gòtica 
més important del sud de 
França. Va ser ocupada 
pels soldats napoleònics 
al segle XIX, després va 
ser escola i la ciutat la 
va recuperar el 1920 per 
fer-hi exposicions mo-
dernes, l’església està 
consagrada a Sant Tomàs 
d’Aquino. 

A la tarda vam visitar la 
fàbrica de l’Airbus, un 
avió íntegrament euro-
peu. En un vídeo vam 
veure les proves que 
es fan abans un Air-
bus A-350 no es posa al 
servei dels viatgers. Es 
tracta d’un avió de caire 
comercial. En ser un avió 
de proves, la cabina dels 
pilots és molt diferent del 
que és un vol comercial 
habitual: hi ha dos pilots, 
un a cada costat i al mig 
l’enginyer que supervisa 
les operacions i ajusta els 
mecanismes de l’avió. La 
piscina és una pista amb 

aigua que serveix per 
comprovar que no entri 
aigua dins del motor i es 
fan unes últimes proves 
per assegurar que es pot 
posar en marxa. Els 30 
pilots que posen a prova 
els avions són exclusi-
vament de l’empresa. Hi 
ha pilotatge automàtic i 
també manual amb mol-
tes eines d’assistència. 
Més endavant, després 
del lloc del muntatge, 
observem la part més 
tècnica, on hi ha els or-
dinadors. Els principals 
clients son companyies 
comercials, però hi ha 
governs que també en 
demanen. Esmenta al-
gunes modificacions del 
A-350. El guia explica 
que l’avió es construeix 
en tres etapes començant 
pels banys i les cuines, 
la zona dels equipatges i 
la cabina dels pilots i la 
tripulació. L’avió es divi-
deix en tres parts a partir 
de les quals es van ajun-
tant totes les peces. Són 
avions preparats per fer 
llarga distància. No hi ha 

molta gent treballant per 
la manca d’espai entre 
ells. Després es fan les 
connexions elèctriques 
de les ales i l’interior de 
l’avió i finalment es po-
sen els seients i la peça 
que aguantarà el motor. 
14 persones el pintaran 
i d’altres dissenyen la 
part exterior i comer-
cial de l’avió. Al cap de 
dues hores de visitar les 
instal·lacions, s’acabarà 
l’excursió després de 
veure per dins un avió 
militar despullat per po-
der observar les peces 
petites del seu interior, 
les ales van fixades al 
sostre. És el primer que 
es va dissenyar i moltes 
coses es van haver de 
modificar més tard. Dins 
hi feia tanta calor com en 
una sauna. 

La visita a Occitània 
dels AARB va comptar 
amb tot moment amb la 
complicitat de Viatges 
Massanès i Autocars Sa-
galés, amb dos recone-
guts professionals, Pere i 
Moisés, que van ser dos 

companys més, de mane-
ra que van voler acabar el 
viatge amb una visita pa-
noràmica de Tolosa que 
no entrava en el progra-
ma. Passem pel bulevard 
d’Estrasburg un dels 
eixos principals de To-
losa, la zona verda amb 
el mercat d’antigüitats i 
alguns dels grans jardins 
de la ciutat, fins arribar 
al pont de sant Michel 
que travessa el riu Garo-
na. Travessem el pont de 
sant Pere, prop d’on es 
trobaven els exiliats re-
publicans, entre el Nou i 
el dels Catalans, amb una 
vista preciosa; i l’antic 
escorxador reconvertit en 
museu i centre cultural 
dels Abbatoirs i el canal 
du Midi. Abans d’arribar 
a la fi del viatge vam vi-
sitar el petit poble de 111 
habitants de Rennes le 
Chateaux, amb 435 me-
tres d’alçada i unes vistes 
espectaculars del massís 
de les Corberes. Una guia 
local, tot barrejant his-
tòria i llegenda va inten-
tar explicar la història del 

mossèn Berenguer Sau-
nière que va fer unes no-
ves construccions al po-
ble, sense que se sàpiga 
l’origen dels diners que 
la llegenda atribueix a la 
trobada d’un tresor. Es 
va visitar la finca amb els 
seus jardins, l’església de 
Santa Maria Magdalena 
i el museu local en tres 
etapes: de la prehistòria 
al segle XIX, la vida de 
Berenguer de Saunière, i 
després de la seva mort el 
1917. El restaurador, pia-
nista i concertista David 
Bailey ens va oferir un 
concert d’un quart d’hora 
de música instrumental 
amb finalitats terapèuti-
ques.
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Fotos d’activitatsFotos d’activitats

8.05.22
Música i Romànic 2022
Cova de Sant Ignasi de Manresa
Explicació a càrrec del jesuïta:  
David Guindulain
Concert a càrrec de Cor Lerània
Fotografies de Sussi Garcia i Joan Badia

21.05.22
Música i Romànic 2022
Església de Sant Martí 
de Serraïma (Sallent)
Visita guiada a càrrec de Masia Sanmartí
Concert a càrrec de
Dolors Lozano & Ester Martínez
Fotografies de Sussi Garcia, Joan Badia i 
Josep Llobet
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4.06.22
Música i Romànic 2022
Montfalcó Murallat (La Segarra)
Visita guiada a càrrec d'Armand Forcat 
Concert a càrrec de Marc Vilajuana
Fotografies de Sussi Garcia, Joan Badia i Josep Llobet

19.06.22
Música i Romànic 2022
Les Torres de Fals (Bages)
Visita guiada a càrrec de Francesc Villegas
Concert a càrrec de Ensemble 
Spatium (Músiques del Món)
Fotografies de Sussi Garcia, Joan Badia i Josep Llobet

.39.
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Fotos d’activitatsFotos d’activitats

26.03.22
Sortida a Guissona
Fotografies de Sussi Garcia, Joan Badia
i Josep Llobet

30.06 al 03.07 22
Viatge d’estiu 2022 
terres occitanes 
Fotografies d' Imma Correro i Cabrera
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8.45 h. Sortida en 
vehicles particulars. 
Lloc de trobada per 

la sortida a Manresa: 
Avinguda Els 

Dolors núm. 2-4
9.45 h. Ens trobarem a 
l’entrada del Museu de 
Guissona, c. del Tint.
10.00 h. Visita guiada 

a la població de 
Guissona i al Museu 

Arqueològic.
Ruta Romana: Ens 

aproparem a la 
Guissona romana, 

antiga Iesso. 
Coneixerem la 

muralla, l’entrada, 
les cases i les termes, 
que ens serviran per 
conèixer l’esplendor 

romana de la vila.
Ruta Medieval 

i Moderna:  
Coneixerem el nucli 

històric de Guissona, 
els seus carrers, les 

seves fonts i safarejos, 
la Col·legiata de 

Santa Maria, i la plaça 
Major porticada.
Visita  guiada al 

Museu Arqueològic 
de Guissona.

14.00 h. Dinar al 
restaurant de l’Hostal 

de la localitat de 
Palouet de Segarra.

En el mateix 
restaurant, i després 

de dinar, tindrà 
lloc la presentació/
explicació del llibre 
que tracta sobre els 

Carlins a La Segarra:
“De Carlinades per 

la Segarra Històrica” 
a càrrec d’en Jaume 
Moya i Matas, de 
l’Associació de 

Patrimoni Artístic i 
Cultural de Torà.

Sortida de tot el dia a
Guissona i Montfalcó Murallat

Dissabte 4 de Juny de 2022

Viatge d’estiu 
2022

Per Terres 
Occitanes

Del 30 de juny al 
3 de juliol 2022

Dijous 30 de juny
Manresa - Narbonne  

-  Carcassone.

Divendres 1 de juliol
Carcassonne 
-  Toulouse

Dissabte 2 de juliol 
Toulouse

Diumenge 3 de juliol 
Toulouse - Rennes le 
Chateaux - Manresa

Diumenge 8 de maig
de 2022

Cova de Sant Ignasi 
de Manresa
Hora: 18.30

Explicació a càrrec 
del jesuïta David 

Guindulain (La Cova de 
Sant Ignasi de Manresa)

Hora: 19:00
Grup actuant: Cor 
Lerània direcció: 

Jordi Noguera 
(Música antiga)

Dissabte 21 de maig
de 2022

Església de Sant Martí 
de Serraïma (Sallent)

Hora: 18.30
Visita guiada a càrrec 

de Masia Sanmartí
Hora: 19.00 

Grup actuant: 
Dolors Lozano 

& Ester Martínez 
(Música Barroca)

Hi haurà tast de vins de 
la D.O. Pla de Bages 

Masia Celler Sanmartí

Dissabte 4 de juny
de 2022

Montfalcó Murallat 
(La Segarra)
Hora: 18.30

Visita guiada a càrrec 
d'Armand Forcat – 
Consell Comarcal 

de la Segarra
Hora: 19:00 

Actuant: Marc Vilajuana 
(Noves músiques)

Diumenge 19 de juny 
de 2022

Les Torres de 
Fals (Bages)
Hora: 18.30

 Visita guiada a càrrec 
de Francesc Villegas

Hora: 19:00
 Grup actuant: 

Ensemble Spatium 
(Músiques del Món)

Hi haurà tast de 
vins a càrrec de 

D.O. Pla de Bages 
“Més Que Paraules”

XIIè Cicle de concerts de 
Música i Romànic 2022



Visita'ns a:

Podeu consultar tots els 
butlletins a la nostra pàgina web

www.aarb.cat

www.printdossier.com

Música 
i Romànic

XII CICLE DE CONCERTS A 
TEMPLES ROMÀNICS

2022


