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ArticleEditorialAquest any 2022 que ara acabem, entenem que 
ha estat un any força especial per la nostra ciutat 
de Manresa, per una banda, cal destacar el reco-
neixement que juntament amb altres entitats fem 
a l’historiador medievalista sallentí Albert Benet 
i Clarà, coincidint en el desè aniversari de la seva 
mort. Recordar que aquest destacat historiador, fou 
soci de la nostra entitat, i en el present butlletí hi 
trobareu un article referent a l’acte commemoratiu 
realitzat a Sallent el passat 14 d’octubre de 2022.
També, ha sigut l’any de la celebració dels 500 anys 
de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat de 
Manresa, en la qual la nostra entitat dels AARB ha 
donat suport en els actes realitzats, … i recordar, 
que vàrem realitzar un concert del nostre cicle de 
Música i Romànic a La Cova de Manresa, que a la 
vegada, va servir per ajudar a commemorar aquesta 
important efemèride.
D’altra banda, a l’acabar l’any 2022, hem rebut 
l’esperada noticia de l’acord per construir un nou 
edifici per l’Arxiu Comarcal del Bages, edifici que 
estarà situat, a la part posterior de l’Ajuntament de 
Manresa i que a la vegada inclourà en el mateix 
immoble l’Arxiu Municipal de Manresa. La previ-
sió és que l’any 2023 es redacti el projecte que fi-
nançarà el departament de Cultura de la Generalitat.
També és previst, que la nostra entitat dels Amics de 
l’Art Romànic i altres entitats afins com el Centre 
d’Estudis del Bages i Memòria.cat, hi disposin d’un 
espai en aquest nou edifici per a les seves activitats.
Els AARB, ens alegrem molt d’aquest noticia, i es-
perem que sigui una realitat el més aviat possible.
Bon Any 2023 !!!

La Junta dels AARB 
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Acte d’homenatge 
a l’historiador 
Albert Benet i 
Clarà a Sallent
Jordi Sardans i Farràs
Fotografies: Josep Llobet

El 14 d’octubre de 2022 
va tenir lloc a la Fàbrica 
Vella de Sallent el primer 
dels actes de reconeixe-
ment a l’historiador sa-
llentí mort el 14 d’octubre 
del 2012, és a dir, jus-
tament 10 anys després 
del seu traspàs.  La ini-
ciativa de l’homenatge 
va ser dels Amics de 
l’Art Romànic del Bages 
(AARB), entitat presidi-
da per en Josep Llobet, 

i que va comptar amb la 
col·laboració desinteres-
sada del Centre d’Estudis 
del Bages i l’advocat 
Lluís Matamala. L’entitat 
impulsora del romànic al 
Bages va posar la seva 
capacitat organitzativa 
al servei de les entitats 
sallentines interessades 
en homenatjar el seu veí. 
D’aquesta manera, s’hi 
van adherir les següents 
entitats culturals locals: 
la Trentasisena, amb el 
seu Conseller en Cap, 
Jordi Moltó, el Foment 
Arqueològic Excursio-
nista Sallentí (F.A.E.S), 
l’any  en què celebra el 
seu cinquantè aniversari, 
representat pel secreta-
ri David Hernàndez, la 
revista L’Esparver, de la 
que Benet en va ser di-
rector i cap de redacció, 
actualment dirigida per 
Genís Sabater, els Amics 
del castell i de l’església 
romànica de Sant Sebas-
tià, amb Eduard Sorribes. 
També es va comptar 

amb el suport d’Antoni 
Garcia Pregonas, que ha-
via estat regidor d’ERC 
a Sallent, membre de 
l’Ateneu Republicà, ha-
via dirigit la llibreria i 
sala d’exposicions Uto-
pia. I l’estudiós Salvador 
Eugenio. L’homenatge 
va ser tot un èxit, amb 
una impressionant parti-
cipació del públic.
L’acte es va celebrar a 
l’Espai Cultural de la Fà-
brica Vella de Sallent da-
vant més d’un centenar 
d’assistents, el va obrir 
Jordi Moltó, conseller en 
cap de la Trentasisena i 
exalcalde de la població, 
que va esmentar la vida 
polifacètica i intel·lectual 
de Benet. Va començar 
per recordar tots els que 
van permetre iniciar els 
treballs de construc-
ció i rehabilitació de 
l’església de Sant Sebas-
tià al Castell de Sallent, 
el juny de 1974:  Josep 
Prat, Valeri Playà, Feliu 
Palach, Xavier Riera, 
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Valentí Sorribes, Valentí 
Arau, Eduard Junyent, 
Josep Junyent, Josep 
Pons, Ramon Camprubí, 
Bonaventura Celdoni i 
Albert Benet. Després va 
assenyalar la importància 
de la descoberta de la to-
rre Ximberga per part de 
Ramon Camprubí, que va 
ser objecte d’estudi per 
part d’Albert Benet, que 
la va excavar amb alum-
nes de l’institut Lluís de 
Peguera. També li recor-
da diferents excavacions 
a la zona de can Boades, 
la reconstrucció del dol-
men de can Pregonas, on 
a més de Benet hi van 
intervenir Ramon Cam-
prubí i joves del Club 
Sant Jordi i del F.A.E.S. 
Va col·laborar en moltes 

entitats culturals com els 
AARB, on va participar 
en l’organització de cur-
sos i conferències, així 
com també va publicar 
diversos articles en el 
butlletí de l’entitat. Va 
ser fundador del Foment 
Arqueològic i Excursio-
nista Sallentí (FAES) que 
el dia 15 d’octubre del 
2022 van celebrar el 50è 
aniversari de l’entitat. 
Va formar part del Cer-
cle Literari Sallentí, 
membre del consell de 
redacció de L’Esparver 
des del primer número. 
Refundador de l’Ateneu 
Català el 1979 va fundar 
l’Institut d’Arqueologia, 
Història i Ciències Natu-
rals. També va ser mem-
bre de les colles sarda-

nistes L’Anella d’Or i 
Dansaires sallentins. En 
la política local va for-
mar part de la candidatu-
ra Alternativa sallentina 
pel Progrés, al número 
11, en les eleccions mu-
nicipals de 1991. També 
va fer una incursió en el 
món de l’art: la pintu-
ra i l’escultura van ser 
els mitjans d’expressió 
d’aquesta nova faceta, 
en una obra qualifica-
da com a surrealista, en 
companyia de Ton Rie-
ra, Toni Ribera i Paqui 
Márquez. Tots quatre van 
organitzar l’exposició “A 
quatre mans”, fins que 
l’any 1990 es van mos-
trar les obres d’aquests 
quatre artistes sallentins. 
De tot el seu llegat de 
publicacions i articles se 
n’està fent una extensa 
recerca per a recollir-la 
en una Miscel·lània que 
tinc l’honor de coordinar 
com a  historiador de la 
comissió organitzadora 
dels actes d’homenatge a 
l’Albert Benet. Hi ha dos 
recordatoris de la figura 
del Benet historiador just 
quan es va morir: l’un 
del seu amic Ferran Sán-

chez Agustí, traspassat 
recentment, a l’Esparver, 
que tots dos van dirigir 
a l’època dels anys 80, i 
l’altre de l’arxiver Marc 
Torras Serra publicat al 
butlletí dels AARB.
Josep M. Sans Travé, 
director de l’Arxiu Na-
cional de Catalunya del 
1992 al 2015, amic íntim 
de Benet, va elogiar la 
seva figura amb entusias-
me i la va situar a l’alçada 
dels historiadors catalans 
importants, tot assenya-
lant que va ser deixeble 
del medievalista manresà 
Manuel Riu. També el va 
considerar un gran divul-
gador, arqueòleg i artista. 
En aquest sentit, va fer 
un incís per lamentar que 
cap de les seves obres es-
tiguin exposades al Mu-
seu Comarcal de Manre-
sa. Escriptor prolífic i tre-
ballador incansable, va 
remarcar que havia escrit 
articles en diverses revis-
tes catalanes, especial-
ment de Sallent: Bram, 
Cap al cap, L’Esparver, 
Quaderns d’Estudis Sa-
llentins, el FAES, Insti-
tut d’Arqueologia, His-
tòria i Ciències Naturals. 

De Manresa, on va ser 
un dels iniciadors dels 
AARB i va escriure en 
el seu butlletí, també va 
ser un dels fundadors del 
Centre d’Estudis del Ba-
ges i va participar amb 
articles a la Miscel·lània 
d’Estudis Bagencs, així 
com a la revista Dove-
lla, al diari Regió7, a la 
revista de doctors i lli-
cenciats del Bages, Les 
fonts. Va rebre el premi 
de la societat Catalana 
d’Estudis Històrics, de 
l’Institut d’Estudis Cata-
lans, de mans del presi-
dent de la Generalitat Jo-
sep Tarradellas per l’obra 
L’expansió del comtat de 
Manresa, publicada el 

1985, un resum de la tesi 
doctoral que havia llegit a 
la Universitat Central de 
Barcelona el 1980. Tam-
bé va col·laborar amb les 
revistes: L’Erol, de Berga 
i Ausa d’Osona. D’àmbit 
català, disposa d’articles 
a L’Avenç, així com en 
l’àmbit de les publica-
cions universitàries com 
Pedralbes, Acta Mediae-
valia, Aplec, Artsestudi 
o el butlletí de la Societat 
d’Onomàstica. Ha escrit 
en d’altres publicacions 
de la geografia catala-
na com la Miscel·lània 
d’Estudis Solivellencs, 
de la Conca de Barberà, 
Centcelles al Tarragonès 
i també ha escrit sovint 
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Marginats i 
perseguits a 
l’Edat Mitjana
Jordi Sardans i Farràs

Fotografies: Sussi Garcia i
Josep Llobet

El Curs de Cultura Me-
dieval 2022, organitzat 
des de fa 36 anys pels 
Amics de l’Art Romà-
nic del Bages (AARB) 
va tenir lloc del 4 al 18 
de novembre, a la Sala 
d’Actes del Montepio de 
Conductors, atapeïda de 
gent. El tema central van 

ser els perseguits durant 
l’època medieval i es va 
completar el curs el dis-
sabte 19 de novembre 
amb una sortida matinal 
amb vehicles particulars 
al Lluçanès, per tal de vi-
sitar el castell i l’església 
rodona de Lluçà, així 
com la canònica de Santa 
Maria de Lluçà, per aca-
bar amb una visita guiada 
al centre d’interpretació 
de Bruixeria de Sant 
Feliu Sasserra. Les tres 
conferències van ser or-
ganitzades per Xavier 
Costa Badia, doctor en 
història medieval, per 
la Universitat de Barce-

lona. L’eix vertebrador 
de les ponències són els 
marginats i els temes es-
collits van ser el cataris-
me, l’esclavitud i la caça 
de bruixes. És a dir, gent 
perseguida a causa del 
rebuig dels seus veïns, 
les seves creences o de la 
fama que els donaven. El 
dia 4, la doctora Delfi-I. 
Nieto-Isabel, doctora en 
història i llicenciada en 
física, professora de la 
Universitat Queen Mary 
de Londres, experta en 
la dissidència religiosa, 
va presentar la ponència: 
“Càtars a la cruïlla: reli-
gió, poder i mite.” Va co-

sobre la història general 
de Catalunya, en aquest 
sentit és molt significati-
va la seva participació de 
la mà del seu amic Anto-
ni Pladevall, en la redac-
ció de 10 dels 25 volums 
que formen la Catalunya 
Romànica. Va col·laborar 
activament e les històries 
de l’Anoia i el Bages, 
publicades per l’editorial 
Parcir. Entre els seus tre-
balls intel·lectuals també 
destaca l’obra que li va 
servir de tesina de llicen-
ciatura “La família Gurb-
Queralt (956-1276)” i 
el Diplomatari que li va 
publicar la Fundació No-
guera. Professionalment 
la temporada 1977-78 
va ingressar a l’institut 

Lluís de Peguera de 
Manresa, primer com a 
professor en pràctiques 
i tot seguit va exercir 
de Professor Agregat de 
Geografia i Història fins 
el curs 1982-83, en què 
va passar al Pius Font i 
Quer fins el 9 de gener 
de 1991, en què va obte-

nir la jubilació anticipada 
per malaltia. Sans Travé 
va aprofitar l’ocasió per 
demanar a l’alcalde de 
Sallent, Oriol Ribalta (fill 
de Cabrianes) que tingui 
la voluntat de reconèixer 
Albert Benet com el vin-
tè fill il·lustre de la vila 
de Sallent.
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mençar amb una cita de 
l’escriptor Umberto Eco: 
“Es pot reconèixer un 
llunàtic per l’exigència 
que es pren  per les coses 
de sentit comú, pels ram-
pells d’inspiració i pel fet 
que tard o d’hora acaba 
traient el tema dels tem-
plers”. En el cànon ofi-
cial de l’església catòlica 
encara avui existeix el 
crim d’heretgia. Segons 
el dret canònic vigent, 
l’heretgia és la negació 
pertinaç, després de re-
but el baptisme, d’una 
veritat que ha de creure 
en la fe i vida catòlica o 
el dubte pertinaç sobre la 
mateixa. La primera con-
dició és estar batejat. Qui 
decideix els dogmes? 
La majoria de decisions 
es prenien a la cúria de 
Roma i tardaven força 
en aplicar-les. A partir 
del segle XII van posar 
l’Església amb un pro-
blema gros perquè ja no 
les podia tolerar, perquè 
la gent començava a dub-
tar que potser l’església 
no és l’autèntica hereva 
de Crist a la terra. Es ba-
rreja de manera intensa 
amb el poder polític o 

de territori. L’Església 
haurà de canviar els seus 
mecanismes de persecu-
ció perquè els antics ja 
no li serveixen. Origi-
nalment, eren els bisbes 
els qui s’ocupaven de 
les heretgies, però quan 
en surten de sota les pe-
dres, es demostra que el 
sistema ja no funciona. 
Aleshores, són els cister-
cencs l’arma més potent 
que farà servir l’església, 
amb les seves campan-
yes de prèdica arreu 
d’Europa.
Els càtars mai no es van 
anomenar així, quan es 
referien a si mateixos 
i els perseguidors tam-
poc tenen clar d’on sor-
geixen. S’anomenen els 
purs i els escriptors del 
segle XII es troben amb 
un problema per prime-
ra vegada en la història 

de la Cristiandat, que no 
saben com resoldre’l. Te-
nen davant un moviment 
religiós alternatiu que 
arrossega molta gent. 
Sant Agustí, com a mem-
bre de la secta dels ma-
niqueus, ja havia posat 
problemes als cristians 
de l’època. Dins dels ma-
niqueus alguns eren con-
siderats horribles per les 
seves pràctiques. L’elit 
del moviment càtar feia 
servir paraules com els 
bons homes i les bones 
fèmines. La visió clàssi-
ca sobre el catarisme co-
mença a Orient, després 
els maniqueus i salta cap 
a Grècia i Bulgària, els 
Dàlmates, Croàcia fins 
arribar a l’Europa Occi-
dental: Alemanya, Itàlia i 
el sud de França. Durant 
molt de temps s’ha pogut 
seguir aquesta línia des 
del segle IV fins el segle 

XII, quan tornen els ca-
vallers de les Croades. 
Autors notables encara 
defensen aquesta teoria, 
però és molt poc realista 
pensar que un moviment 
es manté monolític del 
segle IV al XII traslla-
dant-se milers de quilò-
metres per Europa, quan 
ni tan sols ho ha pogut fer 
el cristianisme. És possi-
ble explicar l’existència 
de les comunitats càtares 
a l’Europa Occidental 
per la pròpia evolució 
del context polític i so-
cial, sense inventar-nos 
una intervenció oriental. 
Els càtars són dualistes i 
creuen en dos principis: el 
món visible i l’invisible. 
El diable crea el visible 
i Déu l’invisible. Però, 
això és inacceptable per 
l’església que creu que 
és Déu qui ho ha creat 
tot. La majoria defensen 
un dualisme moderat al 
nord de Catalunya i sud 
de França i reconeixen 
que Déu i el diable no 
estan al mateix nivell. 
Al voltant de Déu hi ha-
via els àngels que eren 
purs, però per qüestions 
d’orgull, cauen a terra i 

queden atrapats en cossos 
humans. De manera que 
tot el que té a veure amb 
el sexe és dolent, perquè 
els àngels no tenen sexe. 
Si un es mor sense haver 
estat salvat no va a Déu 
sinó al següent cos que 
aparegui, de manera que 
no s’acaba mai. L’única 
forma és l’existència 
d’un sagrament, o bateig 
de l’esperit sant, l’únic 
que tenien els càtars, 
anomenat el consola-
ment, esperant la salva-
ció. Així, en morir, de 
cop i volta s’allibera i no 
retorna al cos. El sexe 
pot portar a la procrea-
ció que crea un altre cos, 
on pot quedar atrapada 
l’ànima. Així, aquestes 
comunitats prohibeixen 
el sexe i el menjar carn 
ni res que vingui de la 
procreació. A diferència 
del bateig, que és un acte 
únic, el consolament és 
pot demanar més d’una 
vegada, però la majoria 
ho fan quan estan al seu 
llit de mort. Però, si algú 
li dona un brou de po-
llastre queda invalidat el 
consolament. La trampa 
és que l’elit sacerdotal 

del moviment s’escapa 
d’aquestes situacions. 
En realitat, els càtars són 
cristians: el que afirmen 
és que l’església actual 
s’ha deixat corrompre i 
ells volen tornar a la vida 
pura de les primeres co-
munitats cristianes. El 
conflicte de jurisdiccions 
entre el comte de Tolo-
sa i el Papa Inocenci III 
portarà que aquest cridi 
a croada contra els càtars 
del sud de França, els 
albigesos, i per primera 
vegada n’hi haurà una 
entre bàndols cristians. 
Aquest conflicte de ju-
risdiccions afecta al rei 
de França, però també a 
Pere el Catòlic de Cata-
lunya,  amb interessos a 
Occitània. S’oposarà a 
la croada i s’enfrontarà 
al rei francès. Simon de 
Montfort es fa líder de 
la Croada i s’imposa a la 
batalla de Muret del 12 
de setembre de 1213, on 
mor el rei Pere i el seu fill 
Jaume I queda com ostat-
ge, mentre el comte de 
Tolosa fuig a Anglaterra. 
Irònicament, amb la mort 
de Pere el Catòlic es tan-
ca la porta occitana, però 
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amb Jaume I s’obre la via 
d’expansió mediterrània.
El doctor Ivan Armente-
ros Martínez, científic ti-
tular de la Institució Milà 
i Fontanals del CSIC, va 
fer la segona conferèn-
cia sobre les relacions de 
dependència i dominació 
a la Catalunya medieval 
(segles VIII-XV), amb 
l’objectiu de respondre 
a la pregunta: Posseïren 
els nostres avantpassats 
persones esclavitzades? 
Sens dubte. Col·lectius 
sovint desapareguts per 
la historiografia, per les 
seves creences (cas dels 
càtars), origen i condi-
ció social que els fa ser 
esclaus, religió o fama 
amb les bruixes van ser 
perseguits o marginats 
pels seus veïns. Parlar 
de l’esclavitud encara 
suposa incomoditat per 
les societats esclavis-
tes, i s’ha de començar 
a explicar que la cata-
lana ho ha estat. “No 
deixa gens bé els nostres 
avantpassats, però és bo 
posar-ho de manifest, 
veure com s’estudia per 
tal d’aproximar-nos a 
aquestes qüestions”. Ar-

menteros va xerrar sobre 
el desenvolupament de 
l’esclavitud al conjunt 
de la Mediterrània, però 
sobretot a Barcelona, i va 
acabar el seu discurs pro-
posant unes reflexions. 
A partir de la caiguda 
de l’imperi romà, els es-
claus procedeixen del 
nord d’Europa, de Còrse-
ga i Sardenya, i del sud 
d’Itàlia, Sicília, amb un 
màxim apogeu al segle 
VI. Sobretot els vene-
cians en subministren a 
l’imperi bizantí i també 
a l’expansió musulma-
na del nord d’Àfrica fins 
l’arribada de l’Islam a 
l’Europa Occidental. 
Quan Europa perd po-
blació és un mal negoci 
vendre esclaus als mu-
sulmans, que amb els se-
gles es convertiran en el 
gran enemic cultural i de 
fe. A partir del segle XIII 
l’esclavitud es justifica 
per aconseguir un bé su-
perior: la cristianització. 
En aquest període, les 
zones d’aprovisionament 
d’esclaus han canviat: 
sud de la península ibè-
rica i nord d’Àfrica, així 
com el mar adriàtic (Bal-

cans i dàlmates). Les 
conquestes cristianes a la 
península ibèrica i les Ba-
lears del segle XIII inun-
den els mercats occiden-
tals cristians d’esclaus 
musulmans. Aquest fet 
donarà lloc més enda-
vant a les importacions 
massives d’esclaus. Al 
final del segle XV, Bar-
celona compra esclaus 
per l’especulació, fer-los 
servir en el servei domès-
tic, o llogar-los. Tot i 
que s’han d’alimentar i 
vestir, tenir esclaus és 
un gran negoci. Els es-
claus aprenen la llengua 
catalana com un signe 
d’identificació, però els 
africans continuen amb 
les seves pràctiques cul-
turals i religioses i aca-
baran fent una simbiosis 
entre les seves creences 
ancestrals i les noves. 
La inserció agafa vies 
diferents: una esclava 
acostuma a tenir cura 
dels infants de la família 
que l’acull i com a dides 
alleten els fills de l’amo, 
mentre els homes esclaus 
llogats, sense especialit-
zació laboral acabaran 
convivint amb jornalers, 

bracers o temporals amb 
qui treballen i es divertei-
xen a les tavernes. Tenen 
diversos orígens i inten-
ten prosperar malgrat 
estar en una situació de 
dominació, però no te-
nen consciència de classe 
com a col·lectiu, tot i que 
formen part de la socie-
tat. Traginen, carreguen 
aigua, reparen i cons-
trueixen naus... La con-
fraria de Sant Jaume de 
Barcelona és la primera 
negra de la història que 
va tenir vigència fins a 
començaments del segle 
XVII i tenia l’honor de 
participar en la processó 
del Corpus.
Pau Castell Granados, 
Doctor en Història que 
exerceix com a profes-
sor de Medieval a la 

Universitat de Barcelo-
na, va tancar el cicle de 
conferències amb “La 
cacera de bruixes a Ca-
talunya. El  cas del Ba-
ges”. Una aportació in-
teressant fonamentada en 
la seva tesi doctoral on 
arriba a conclusions que 
aporten nova llum sobre 
la bruixeria a Catalunya. 
L’autor deixa clar que 
la persecució de bruixes 
és majoritàriament ins-
tigada per la població, 
sobretot quan viu en un 
context de desgràcies: 
epidèmies, maltempsa-
des, morts d’infants o 
bestiar. Així, les primeres 
acusacions van ser per 
infanticidi. També assen-
yala que l’actuació judi-
cial anirà de baix a dalt, 
promoguda per les co-
munitats quan presenten 

evidències de malefici o 
emmetzinament. Aques-
tes cúries locals seran 
implacables amb la sub-
versió de l’ordre del dret, 
un ús habitual del tur-
ment i una enorme pre-
disposició a emetre sen-
tències de mort. Castell 
va iniciar la seva xerrada 
anant a l’arrel etimolò-
gica de la paraula bruixa 
que significa esclafar. Fi-
gura present a tot el con-
tinent europeu, obeeix a 
la tipologia del dimoni 
del malson. El punt àlgid 
en la intensitat persecu-
tòria són els segles XVI 
i XVII, quan arriben al 
zenit, tot coincidint amb 
desastres climàtics. Els 
primers casos es detec-
ten a les muntanyes del 
bisbat d’Urgell i a partir 
de 1530 s’estenen a tot el 
País i en total durarà uns 
300 anys. És significa-
tiu desfer el tòpic d’una 
croada d’inquisidors 
del poder central, fa-
natitzats contra les po-
blacions locals, quan 
l’autor documenta que 
la majoria d’acusacions 
per bruixeria procedei-
xen dels veïns. Constata 
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que a Catalunya, el 90% 
són dones acusades de 
formar part d’un grup 
malèfi c, en un context 
on predomina un pensa-
ment patriarcal lligat a 
una misogínia pròpia de 
l’època medieval, que as-
sumeix la maldat i la de-
bilitat femenines. Moltes 
d’aquestes dones viuen 
en situació de precarietat, 
són immigrades, d’edat 
avançada que viuen so-
les i tenen relació amb 
pràctiques magicome-
dicinals. Sovint es dona 
una situació paradoxal 
quan les famílies bus-
quen les bruixes perquè 
curin els seus malalts. 
Quan se’n surten, confi r-
men la sospita de culpa-
bilitat i queden estigma-
titzades durant diverses 
generacions. Aquest fet 
permet al professor afi r-
mar que allò que la fa 
aparèixer bruixa és la mi-
rada de l’entorn. Un cop 
l’acusació es transforma 
en judici, apareixen els 
tribunals d’àmbit local. 
Com que amb el dret 
penal català és impossi-
ble condemnar una dona 
per bruixa, ja que no hi 

RELIGIOSITAT I 
SIMBOLOGIA 
DEL ROMÀNIC
Actualment s’ha estudiat l’Art romà-
nic des de punts de vista diversos, com 
l’arquitectònic, el formal o el construc-
tiu, entre molts d’altres. Si a més a més 
ens preguntéssim on té les seves arrels 
ideològiques aquest Art, amb tota segu-
retat ens respondríem que les té força 
arrelades en la seva religiositat cristia-
na.
Inicialment aquesta religiositat té els 
seus orígens en els temps anteriors a 
l’Edat mitjana, i molt especialment en-
tre les classes populars, on s’hi troben 
reminiscències paganes, hebraiques i 
germàniques, com poden ésser: 
 Paganes, Lligades a cultes anteriors 
al Cristianisme, siguin relacionades 
amb divinitats “clàssiques”  (gregues 
i romanes), sectes mistèriques (cultes 
a Mitra) o amb les forces de la natu-
ralesa, ídols, boscos sagrats i d’altres. 
Recordem que moltes vegades a prop 
de les capelles cristianes s’hi trobaven 
fonts, arbres o pedres que havien estat 
objectes venerats en aquestes religions 
precristianes..

Capítol

4
Autor: Jaume Moya Plana
Fotografies: Josep Llobet Manubens

 Hebrees, procedents de l’Antic Tes-
tament. Atribueixen a la Llei antiga 
una gran força que pot arribar a supe-
rar a la de la pròpia Fe. Els manaments 
de l’Església estan “per sobre dels de 
Déu”.
 Germàniques, amb un gran paral·le-
lisme entre el poder civil i el diví. 
L’emperador, el monarca i el poder feu-
dal es col·loquen al mateix nivell de lo 
diví, arribant a barrejar-se en una sola 
persona els dos poders, en un intent de 
crear un Déu a nivell de l’home.

1. Les imatges de Crist i de Maria
Aquestes infl uències i reminiscències 
es manifesten en la iconografi a cris-
tiana, fent-hi aparèixer principalment 
les imatges de Crist, de Maria i de la 
Creu, les quals fi ns a inicis del segle XI 
tenen un marcat caràcter majestàtic.
Les primeres representen a Crist de 
forma semblant als mosaics bizantins, 
ple de glòria i majestat, molt semblant 
al Déu Pare. És la tan repetida imatge 
de la Maiestas Domini, també anome-

ha proves que ho puguin 
demostrar, aquests tribu-
nals suspenen les garan-
ties processals amb els 
desaforaments, per faci-
litar l’acció de la justícia. 
Pervertit el dret, (seria 
una situació semblant a 
la persecució que patei-
xen els independentistes 
catalans en el marc de 
l’actual Constitució es-
panyola) la interlocutòria 
de qüestions permet la 
tortura, documentada i 
legal en aquella època, 
fi ns arribar a la confessió 
i ratifi cació per part de les 
víctimes. Aquesta justí-
cia civil acostuma a sen-
tenciar a mort mitjançant 
la forca. Contra els tòpics 
existents fi ns ara, són les 
autoritats centrals les que 
intenten impedir aquesta 
perversió de la justícia. 
Castell explica que l’any 
1606, la principal bruixa 

de Manresa anomenada 
Solera, d’uns 50 anys, 
va acabar a mans de la 
Inquisició i el seu advo-
cat va aconseguir-ne la 
desestimació de la causa. 
En l’època de major auge 
de la cacera de bruixes 
va destacar Cosme So-
ler, àlies Tarragó, com 
a principal descobridor 
de bruixes. Com que el 
ressò de la bruixeria era 
cada vegada més gran, 
les mateixes autoritats 
eclesiàstiques encapçala-
des pel bisbe de Solsona 
van treballar per aturar-
la. Quan les elits afi rmen 
que les bruixes no han 
existit mai, es comencen 
a produir canvis polítics i 
desapareixen els judicis, 
tot i així, el manteniment 
d’aquestes “creences” en 
zones rurals, donaran lloc 
a linxaments populars.

.17 C.
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nada Maiestas Christi, que en l’imperi 
carolingi i successors es manté com a 
signe de la grandesa imperial. A Déu se 
li atribueix imatge de Senyor, en el sen-
tit de Poderós; “Deus igual a Dominus” 
(la divinitat equival a domini); d’aquí 
que també el designem amb l’expressió 
grega de “Pantócrator” que significa 
precisament totpoderós. També cal as-
senyalar el marc que  encercla al Pan-
tócrator en forma d’ametlla (màndorla) 
que en alguns casos és circular o tetra-
lobulat i que pot incloure els símbols 
dels quatre vivents al seu voltant, que 
es corresponen als símbols dels quatre 
evangelistes Mateu, Marc, Lluc i Joan. 
Semblantment la devoció mariana, a 
Maria, evoluciona. Fins al segle XI 
Maria és únicament la Mare de Déu,
la Theótocos, la qual es representa amb 
aspecte hieràtic, sense cap tret de ten-
dresa, sinó estàtica com les Maiestas. 
No té encara el paper de mitjancera en-
tre Déu i els homes, i fins i tot, la seva 
virginitat s’expressa només amb sím-
bols teològics o bíblics, de difícil com-
prensió pel poble, i que assenyalen una 
clara barrera entre Ella i la humanitat.

Es a partir del segle XII o finals del 
XI quan la imatge de Jesús, del Crist, 
s’humanitza. Es comencen a explicar 
al poble “històries” en forma de prèdi-
ques o sermons, relatius a la seva in-
fància. Son els episodis corresponents 
al Naixement de Jesús a Betlem, la Fu-
gida a Egipte, l’Epifania o visita dels 
Reis Mags, o anteriors al Naixement 
(l’Anunciació, la Visitació a la cosina 
Isabel, mare del Baptista) o de la vida 
pública de Jesús i del seu final (Passió, 
Crucifixió i Ascensió).
Les realitzacions artístiques de tipus 
iconogràfic com la pintura o l’escultura, 
comencen a representar una imatge del 
Crist “de carn i ossos”, que igual que 
les històries narrades de forma oral 
pels eclesiàstics, captaran molt millor 
l’imaginació popular, donant-li una ma-
jor humanitat i augmentant molt més 
l’afectivitat dels fidels.
Crist deixa d’ésser el Crist Majestat, 
molt per damunt dels homes, per a 
passar a perfilar-se com a Déu mise-
ricordiós, que salva a la humanitat de 
l’infern i del pecat.
Maria, la seva Mare, deixa d’ésser 
tant sols el seient de Crist, “Sedes 
sapientiae”(seu de la saviesa) per a pas-
sar a assumir un paper maternal, expres-
sant de forma progressiva una transfor-
mació en la seva imatge que accentua la 
relació materno-filial, amb actituds més 
tendres i de comunicació directe entre 
ambdós, Jesús i Maria.

2. Les fonts d’inspiració de 
l’escultura romànica
De forma molt resumida pot dir-se que 
l’escultura i també la pintura romànica 
té dues fonts principals d’inspiració:
Les fonts iconogràfiques desenvo-
lupades en programes iconogràfics,
probablement fixats pels “comitents” 
o sigui pel personatge o personatges 
que encarreguen i financen les despe-
ses artístiques i constructives; aquests 
programes poden fer referència a temes 
procedents de:
 La Bíblia, majoritàriament de l’Antic 
Testament i de l’Apocalipsi.
 Els evangelis apòcrifs, no inclosos en 
la Bíblia.
 Texts d’alguns autors que descriuen 
les representacions d’animals relacio-
nats a al·legories de vicis o virtuts.
 Models d’éssers monstruosos proce-
dents del bestiari àrab que s’inspirava 
majoritàriament en la cultura bizantina.  
Les fonts formals, principalment en 
models de:
  L’Antiguitat clàssica, dels estils grecs 
i romans (dòric. jònic i corinti...)
  L’orfebreria preromànica (objectes 
del culte, imatgeria,...) 
 Treballs d’ivori (“marfil”) àrabs o ca-
rolingis
 Miniatures mossàrabs.
 Els libres – devocionaris (Beats, bí-
blies...)

3. L’ubicació de l’escultura 
Al segle XII l’escultura figurativa surt 
fora dels temples, i es col·loca  en les 
façanes exteriors, a la llum del dia, com 
un símbol de victòria damunt de les 
antigues pors i per damunt del miste-
ri i dels ídols. El programa iconogràfic 
s’organitza físicament en diversos punts 
d’aquestes façanes amb especial impor-
tància a les portalades de les esglésies i 
molt concretament als timpans, espais 
de forma aproximadament semicircular 
situats damunt els dintells de les portes 
principals.
La porta d’entrada al temple romànic 
es converteix en el gran símbol. El qui 
entra al temple ha de fer-ho purificat, 
deixant-hi a fora el pecat i les misè-
ries de l’existència diària. Els timpans 
s’omplen de representacions escultòri-

Claustre de Sant Benet i detall de dos capitells

Baldaquí de Tost
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ques diverses que són com una Bíblia de 
pedra, que de manera simple però ente-
nedora, expressa aquesta realitat doctri-
nal, i que dona pas als fidels al contingut 
interior del temple, antesala de la glòria 
celestial, on l’adoctrinament es conti-
nua amb la decoració mural, pintada o 
esculpida, idònia per la comprensió del 
poble majoritàriament analfabet. 
El model més repetit és segurament el ja 
esmentat de la Maiestas Domini per a 
recordar el missatge evangèlic de Crist 
com a “via de salvació” i “porta del 
Cel”. En alguns casos el tema es com-
plementa i amplia amb d’altres com el 
dels “quatre Vivents” o adquireix una 
gran espectacularitat quan s’inclouen 
aquests temes en el context del Judici 
Final. Esmentarem només exemples 
tant paradigmàtics com els gran tim-
pans de Notre Dame de Conques (Sud 
de França), Santa Maria la Real de San-
güesa (Navarra) o el de Santo Domingo 
de Soria capital. 
Altres vegades aquests programes ico-
nogràfics es desenvolupen també en 
altres espais exteriors de l’edifici reli-
giós. Quan parlem de programes escul-
tòrics no es poden oblidar els nombro-
sos temes localitzats en els capitells, i 
per tant, situats majoritàriament en els 
claustres dels monestirs, en els pòrtics
i portalades, i també en les galeries
porticades situades davant de les en-
trades a les esglésies, poc freqüents a 
Catalunya, però molt abundants en els 
temples de Castella, Navarra i Lleó. 

Caldria no oblidar que encara que la ma-
joria dels temes als que ens hem referit 
son escultòrics i ubicats a l’exterior, no 
podem deixar d’esmentar els que veiem 
en l’interior dels temples, siguin escul-
tòrics o pictòrics.
Al tenir els espais interiors una millor 
protecció front als agents atmosfèrics 
(fred, pluja, vent,...) s’hi va poder obte-
nir amb els mateixos programes i bevent 
de les mateixes fonts iconogràfiques, 
uns bons resultats tant artístics com pe-
dagògics, per a la transmissió del mis-
satge religiós al poble fidel. (Pintures 
murals, retaules, frontals d’altar....)
Finalment esmentarem els dos princi-
pals espais interiors on s’hi localitza 
tota aquesta activitat decorativa, que 
son els presbiteris i els santuaris.
Designem  com a presbiteris els es-
pais situats entre les naus dels fidels i 
la capçalera, o sigui el lloc destinat als 
preveres, tant siguin regulars (monjos) 
com seculars (clergues).Com a santua-
ris ens referim al lloc d’ubicació de 
l’altar major on s’hi fan els principals 
actes de culte, essent per tant la zona 
més sagrada del temple, dit d’altra ma-
nera, l’espai de Déu.

Curs de Cultura Medieval 2022
“Marginats i perseguits a l’Edat Mitjana”

04.11.22
Càtars a la cruïlla: 
religió, poder i mite
Ponent: Dra. Delfi-I. Nieto-Isabel

Fotografies de Sussi Garcia i Josep Llobet

Timpà de Sant Pere d'Or s.XI

.20 C.
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11.11.22
Posseïren els nostres avantpassats persones 
esclavitzades? Relacions de dependència i dominació 
a la Catalunya medieval (segles VIII-XV)
Ponent: Dr. Ivan Armenteros Martínez

Fotografies de Sussi Garcia

18.11.22
La cacera de bruixes a 
Catalunya. El cas del Bages
Ponent: Dr. Pau Castell Granados

Fotografies de Sussi Garcia



.16. .17.

Fotos d’activitatsFotos d’activitats

19.11.22
Sortida matinal 
al Lluçanès
Fotografies de Joan Carles Pérez Navarro
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Homenatge 
historiador 

sallentí: Albert 
Benet i Clarà

En motiu del 10è 
aniversari de la mort 
d’aquest destacat his-
toriador medievalista 

bagenc, els AARB jun-
tament amb altres enti-
tats afins i administra-
cions, estem preparant 
un seguit d’actes per 
homenatjar-lo i dels 

quals us anirem infor-
mant oportunament.

Divendres, 14 d’octubre 
de 2022 - 20.00 h

Primer acte d’homenatge 
a l’historiador Albert 

Benet i Clarà
Lloc: Espai Cultural 

Fàbrica Vella de 
Sallent - C/ Camp 
de la Bota, núm. 5

Conferència a càrrec 
del Dr. Josep Maria 

Sans i Travé.
Hi intervindran: Jordi 
Moltó – President de 

la Trentasisena, Excm. 
Alcalde Ajuntament de 
Sallent: Oriol Ribalta.

Divendres 4 de 
novembre de 2022

19.30 h
Càtars a la cruïlla: 
religió, poder i mite

Ponent: Dra. Delfi-I. 
Nieto-Isabel

(Professora de la 
Universitat Queen 
Mary de Londres) 

Divendres 11 de 
novembre de 2022

19.30 h
Posseïren els nostres 

avantpassats persones 
esclavitzades? Relacions 

de dependència i 
dominació a la Catalunya 
medieval (segles VIII-XV)

Ponent: Dr. Ivan 
Armenteros Martínez
(Científic titular de 
la Institució Milà i 

Fontanals del CSIC) 

Divendres 18 de 
novembre de 2022 

19.30 h
La cacera de bruixes 

a Catalunya. El 
cas del Bages

Ponent: Dr. Pau 
Castell Granados 
(Professor de la 
Universitat de 

Barcelona)

Totes les conferències 
són obertes, i 

gratuïtes, i tindran 
lloc a la Sala d’Actes 

del Montepio de 
Conductors,

Plaça Sant Jordi, 
núm. 1 de Manresa. 

Inscripció prèvia 
Conferències i 

Sortida al correu: 
aarb@aarb.cat

Curs de Cultura Medieval 2022
Marginats i perseguits a l’Edat Mitjana

Sortida matinal 
en vehicles 

particulars al 
Lluçanès

Dissabte 19 de 
novembre de 2022

8.00 h. Lloc de 
Trobada: Pàrquing 

del monestir de 
Santa Maria de 
Lluçà (Lluçà).

Pujada al castell i 
església rodona de 
Lluçà, una part del 
recorregut fins al 

castell i l’església serà 
en vehicle particular. 

Guia: Dr. Xavier 
Costa i Badia 

(Doctor en Història 
Medieval per la UB)

10.15 h. Visita guiada 
al  monestir de Santa 

Maria de Lluçà. 
Guia: Dr. Xavier 

Costa i Badia 
(Doctor en Història 
Medieval per la UB)

12.00 h. Visita 
guiada al centre 

d’interpretació de 
Bruixeria de Sant 

Feliu Sasserra.

ACTIVITATS
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