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             Editorial

Cada any, en acabar i  començar el curs acadèmic, hom acostuma a fer
balanç.

Enguany ha estat un cicle ple d’activitats, moltes de les quals ja són les
habituals que la nostra Entitat acostuma a programar;  d’altres, han estat
activitats extraordinaries amb motiu de la commemoració del 20è aniversari
de la creació d’Amics de l’Art Romànic de Bages, que va cloure el cicle amb
el dinar medieval celebrat a principis de desembre a l’escola d’hostaleria
Joviat

No és ara el moment més adient per  fer un llistat de totes les activitats ni
valoracions particulars , ja que el resum de tots els actes, ja ha estat aplegat
en el volum que tots els socis i persones interesades ,a hores d’ara ,ja tenen
a les mans.  Però sí voldriem fer esment d’una activitat portada a terme,
enguany, per primera vegada, amb refereixo al Curs Introducció a
l’Arquitectura Romànica  que amb col.laboració amb el Col.legi d’Arquitectes
de Catalunya, vam portar a terme durant els mesos de maig i juny.

Els temes foren interessants, hi hagué una bona participació tan de socis
habituals com de persones interesades per l’art romànic.  Creiem que seria
bo de , amb algunes modificacions , exportar el curs en algunes poblacions
de la comarca. Seria una bona sensibilització sobre l’art romànic i el nostre
patrimoni  a la vegada, fent honor al nom de Bages ens distanciariem una
mica del centralisme manresà.

La Junta
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Francesc Villegas i Martínez
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El diumenge dia 9 de setembre,
coincidint amb la festa major de
Coaner, nucli rural del municipi de
Sant Mateu de Bages, es procedí a
la inauguració de les millores de
restauració fetes al retaule barroc
del santuari de la Mare de Déu de
Coaner. La neteja i consolidació
d’aquest patrimoni fou promoguda
pel Centre Excursionista de Súria i
la varen realitzar cinc tècnics, durant
el mes de juliol,  del  Servei de Béns
Mobles de la Generalitat de
Catalunya que dirigeix el Sr. Josep
M. Xarrier.

Aquest retaule, datat del 1716, és
obra de l’escultor Segimon Pujol de
Gurb i és un dels pocs conservats
d’aquest estil a la nostra comarca
després de la desfeta de la Guerra
Civil de 1936-1939. El retaule,
d'aproximadament vuit metres
d’alçada per 6 d’amplada, estava en
força mal estat de conservació dins

Façana del santuari de la Mare de Déu de Coaner
Foto: Arxiu Villegas

l’església santuari de la Mare de Déu, edificada en un replà proper
sota del conjunt arquitectònic romànic que conformen l’església
parroquial  de Sant Julià de Coaner i la torre rodona de defensa.
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Els diners per a la restauració (800.000 ptes.) han estat aportats
per l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages i també, en part, per la
campanya popular “Restaurem el retaule de Coaner entre tots”,
promoguda pel Centre Excursionista de Súria. Es recolliren així,
300.000 ptes en aportacions econòmiques desinteressades (de
5.000 ptes, individuals o de famílies, i de 20.000 ptes, d'empreses
o societats). Els organitzadors es comprometeren en la tramesa
d’una fotografia en color del retaule restaurat.

La recuperació d’aquest retaule, poc conegut pel seu aïllament
del lloc on es troba ubicat, ha estat providencial per a la seva
supervivència, ja que  en el decurs dels anys havia patit tota
clase de degradacions i, inclús, un intent d’incendi. La pèrdua
de policromia i daurats era evident, i així mateix la manca
d’algunes peces. En total s’han reintegrat al conjunt 170 frag-

Dibuix del retaule, de
Josep Vilanova Ros
Foto: Arxiu Villegas
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ments, així mateix s’ha fet una desinsectació  com a tractament
preventiu de la fusta, una primera aspiració per tal de treure'n la
brutícia secular, i una altra, posterior, humida, amb dissolvents.
Finalment, s’han completats els treballs amb la reintegració
pictòrica de les parts recuperades mitjançant tintes planes, tot
això, seguint sempre un criteri de màxim respecte arqueològic
per garantir en tot moment l’originalitat de la peça.

En una segona etapa, es preveu la restauració d’unes pintures,
probablement també barroques, que hi ha sota una capa blanca
en el sostre del santuari.

Aquest important retaule barroc del Bages, que novament es
pot contemplar amb quasi tot el seu esplendor original, fou
estudiat  per la Teresa Puig Forasté i publicades les seves
observacions en el llibre “Retaule del Santuari de la Mare de
Déu de Coaner”, editat pel Centre Excursionista de Súria, el
setembre de 1998.

Retaule del santuari
de la Mare de Déu
de Coaner.
Foto: Arxiu Villegas
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El Santuari de la Mare de Déu de Coaner fou erigit el 1654 per
perpetuar, segons la tradició, la troballa de la Verge al peu del
torrent. Diu la llegenda que un pastor va trobar la imatge i la va
portar a la parroquial de Sant Julià. Aleshores, l’endemà, la imatge
tornava a ser al lloc on havia estat trobada, fent palès el seu
desig  de romandre en aquell lloc. D’aquesta forma, la gent de la
contrada erigí allí el santuari.

La talla romànica de la Mare de Déu de Coaner, del segle XIII en
fusta policromada, es guarda tot l’any, excepte el dia de l’aplec,
a l’església del Sagrat Cor del nucli de Valls de Torroella, antiga
colònia téxtil.

EL CONJUNT MEDIEVAL DE COANER

Proper al santuari hi ha l’important  conjunt medieval de Coaner,
torre i església, d’on degué sortir originàriament la imatge de la
Mare de Déu.

La torre de defensa coronada amb merlets, de planta circular, és
ben conservada i esvelta, encara que molt castigada a la base -
ara és en restauració-, i és l’únic element que subsisteix del castell
de Coaner. L’interior està format pels baixos, dos pisos i la part
superior o terrassa. A l’alçada del primer pis hi ha una petita
porta, única obertura de la torre, i pels voltants, diversos grafits
de vaixells, una construcció i animals.

L’antiga església parroquial de Sant Julià, edificada dins el recinte
del castell, és un notable edifici romànic de Catalunya. Erigida
en l’estil llombart,  al segle XI, té la planta basilical de tres naus,
cobertes amb volta de canó de mig punt, reforçades per arcs
torals. Els absis i les parets laterals estan decorats amb
arcuacions i faixes llombardes. El portal actual, a la façana de
migjorn, data de 1573 i està un xic desplaçat de l’original. Sobre
la nau central hi ha el campanar de torre quadrada, de dos pisos,
coverta amb lloses. A l’interior de l’església es conserven les
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tres ares antigues dels altars, que abans eren a l’exterior i que
Amics de l’Art Romànic del Bages aixoplugaren. Al mateix temps,
l’estudiós terrassenc Sr. Salvador Alavedra, estudià les moltes
inscripcions que presenten aquestes meses d’altar, i publicà el
1979 les seves conclusions en el segon dels llibres “Les ares
d’altar de Sant Pere de Terrassa-Ègara” que dedica a l’Inventari
de les ares del país.

ITINERARI

El millor camí per anar a Coaner és des de la població de Súria. Passades
les darreres cases del poble per la carretera vella d’anar a Cardona, hi
ha un trencall a mà esquerra que passa pel mig d’una fàbrica tèxtil,
travessa el Cardener i puja fins a una casa de pagès on pot deixar-se el
cotxe. Des d’allí cal seguir a peu la riera de Coaner, aigües amunt, fent
ziga-zaga diversos cops, durant tres quarts d’hora aproximadament.
Amb cotxes alts o 4x4, es pot arribar normalment al santuari.

Conjunt medieval
d’ església de Sant Julià
i torre de defensa del
castell.
Foto: Arxiu Villegas
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RECORDATORI DERECORDATORI DERECORDATORI DERECORDATORI DERECORDATORI DE
MOSSÈN ANGEL BACHMOSSÈN ANGEL BACHMOSSÈN ANGEL BACHMOSSÈN ANGEL BACHMOSSÈN ANGEL BACH

Francesc Villegas i Martínez

El dia 23 de juliol passat morí, després de
llarguíssima malaltia de cinc mesos, Mn.
Àngel Bach Capdevila, rector de pagès tal
com li agradava d'anomenar-se. Aleshores
era el responsable de les parròquies de
Lluçà, Santa Eulàlia de Puig-oriol i Santa
Maria de Salselles , al Lluçanès, però per
als Amics de l’Art Romànic del Bages i per
a molts manresans, era especialment el
rector de Santa Maria de Viladordis que
propulsà la dignificació moderna del
santuari.  Ell fou el primer a gratar els
arrebossats de les parets de l’església, i el
que va impulsar la restauració i va fer-ne
conèixer la història. Amb el seu exemple,
aconseguí la participació d’alguns homes
del poble que l’ajudaren, especialment en
Josep Duocostella, soci nostre. També propicià l’excavació de la
necròpolis medieval i obtingué la col.laboració de la nostra entitat
que, durant mesos, procedí a la neteja i excavació del subsòl del
santuari fent-hi notables descobertes arqueològiques del primitiu
temple.

Va néixer a Castellir el 13 de juliol de 1933, estudià al Seminari
de Vic i hi fou ordenat prevere el dia 23 de desembre de 1961. El
seu primer destí de vicari mestre, el 1962, fou a Roda de Ter. El
1965 fou nomenat vicari de Camprodon, i retornà a Roda de Ter
el 1966.  El 1967 fou nomenat regent de Sant Martí Sescorts on
hi va ser fins el 1970, i llavors passà a ser ecònom de Viladordis
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(Manresa), romanguent-hi fins el dia 1 d’octubre de 1980, que
és quan prengué possessió del rectorat de Lluçà i les altres
parròquies esmentades. Les exèquies funeràries per Mn. Bach
foren presidides pel Sr. Bisbe de Vic. Fou enterrat a Lluçà, prop
del monestir que també va estimar molt.

Mossèn Àngel, com a capellà , fou sempre un home del terrós,
solitari, humil i un xic maniós, de conversa molt directe, tot nervi,
però sempre integrat en el lloc on li tocà exercir el ministeri. Devot
de Déu i servidor de tothom . Afeccionat a les “pedres”, encara
que ell deia que no entenia gens d’art. Sempre respectà les
opinions dels “entesos” però sovint les seves meditades
observacions, eren d’una gran erudicció.  Ja a Lluçà, sempre
tenia paraules amables per als manresans, i li agradava fer-la
petar quan visitaves el monestir, al costat del qual ell vivia.
Sempre recordava les vivències i les moltes hores compartides
quan es realitzaven els treballs de restauració a Viladordis.
Segurament que és la darrera persona que he conegut fent-se
encara ell mateix la cigarreta.

Amb la mort de Mn. Bach els manresans hem perdut un amic, i
els afeccionats a l’art romànic un notable col.laborador. Descansi
en pau!
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Carme Torras i Bacardit

Aquest, és el títol de l’exposició
que fou mostrada al públic ,a
principis d’any, a la sala de la
Fontana d’Or de la Caixa de
Girona a la ciutat de Girona.

Crec sincerament que
l’exposició fou excepcional,  ja
que es tractava d’una ocasió
per  gaudir d’unes obres
originals i úniques d’un art que
és pràcticament desconegut i
poc estudiat. Són realment
sorprenent les similituds
pictòriques, tant en la técnica

ELS TRESORS DEL PAÍSELS TRESORS DEL PAÍSELS TRESORS DEL PAÍSELS TRESORS DEL PAÍSELS TRESORS DEL PAÍS
DE LA REINA DE SABÀDE LA REINA DE SABÀDE LA REINA DE SABÀDE LA REINA DE SABÀDE LA REINA DE SABÀ
L'Art cristià d'EtiòpiaL'Art cristià d'EtiòpiaL'Art cristià d'EtiòpiaL'Art cristià d'EtiòpiaL'Art cristià d'Etiòpia

com en la iconografia, trobades entre aquest art d’un país tan
distant com és Etiòpia, i l’art romànic , per exemple,

Etiòpia, segons els propis etíops, fou el bresol de la reina de
Saba, que es va lliurar al rei Salomó, a Jerusalem, atreta pel seu
prestigi. Així també ella ,entrava a formar part de la llegenda. El
fill d’abdós fou Manelik I, el primer rei etíop. Aceptant aquesta
tradició , no resulta difícil de creure en un procès de conversió
del país  al judaisme, ja que diuen que foren molts israelites  els
que acompanyaren a Manelik  que, juntament amb l’Arca de
l’Alianç,a  es desplaçaren des d’Israel fins al país africà d ‘Etiòpia
a través del Mar Roig.
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El càstig de Sennachérib, rei d'Assur,
qui dirigí campanya contra Jerusalem,
1667-1682.

188

En el segle IV després de Crist  hi hagué a Etiòpia , una comunitat
cristiana molt notable, però d’aquella llunyana època no en queda
cap construcció.

Sobre la base d´ unes sòlides creences en les  tradicions
bíbliques, i unes fortes arrels cristianes, durant el segle XIV s’inicia
un llarg període d’estabilitat i esplendor a Etiòpia:   es fusionà el
poder polític i el religiós, i aquest fet es tradueix en una proliferació
d’obres d’art bàsicament en esglésies que es decoren interiorment
i també en els murs externs. Un art original  que ve a ser la suma
de diferents mestissatges i influències culturals.

L’exposició presenta dos grans conjunts de peces: les creus
processionals i les pintures. Les primeres, són extraordinàries
peces de bronze i ferro, amb la característica que totes presenten
la imatge del Crist viu, com en les majestats romàniques  no són
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el símbol de la passió i mort, sinó el símbol de la redempció i de
la reialesa.

La pintures es presenten en peces de fusta policromada, sobre
tela o en miniatures de manuscrits. Són dibuixos i pintures dels
segles XIV  fins al XVII, d’una gran riquesa cromàtica que evoquen
un món fascinant que té molt a veure  amb el món  rural quotidià
religiós i popular .

Recorden les nostres pintures medievals de l’occident cristià   amb
una forta influència bizantina. Amb el pas dels segles  també
adopten traços d’estils europeus que s’introduïren al país a través
de pintors venecians i flamencs.

El traç detallista del dibuix predisposa a una minuciosa
contemplació de les peces que a vegades presenten escenes
vulgars en colors llampants que fan referència als evangelis
apòcrifs, i en altres ocasions es destaca l’elegància de línies  i colors.

Apòstols i tres
sants / Maria
Policromia sobre
plafò de fusta
estucada. S. XV
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Evangeliari. 1650-1670, comanditat per Lesanä Krestor
Londres, British Library, Or. 508

Miracles de Maria i altres textos marians
Segles XIV i XV, encomanats per Gäbrä Mär'awi i Emmä S'eyon
Oslo i Londres, The Schoyen Collection, nº 2113
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Totes aquestes peces s’han reunit ara per primera vegada en
una exposició que ens fa reflexionar sobre el nostre art, sobre
l’art dels paissos del Tercer Món.  En difinitiva, sobre la bellesa i
la glòria de tot l’Art.

El temps , les guerres , la misèria, les modes, i l’expoli occidental
no han fet desaparèixer aquest llegat excepcional. De fa uns
trenta anys, amb la col.laboració de la Comissió Europea s’han
catalogat els tresors de les 225 esglésies principals del país .
Las peces que foren exposades a Girona són, bàsicament, del
país africà, però també de moltes col.leccions privades europees
i d’alguns museus d’Alemanya, França, i Anglaterra.

Amb motiu de l’exposició s’edità un catàleg on  són reproduïdes
la majoria d’obres exposades , així com una àmplia informació
històrica i artística  de l’art cristià d’Etiòpia.

Llibre de Protecció
Primera meitat del segle XV
Londres, British Library, Or. 13156
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Enric Castells i Rufas

DARRERE LES PASSES DELS ERILLDARRERE LES PASSES DELS ERILLDARRERE LES PASSES DELS ERILLDARRERE LES PASSES DELS ERILLDARRERE LES PASSES DELS ERILL
D'Erillcastell a MassivertD'Erillcastell a MassivertD'Erillcastell a MassivertD'Erillcastell a MassivertD'Erillcastell a Massivert

Distància:

Durada:

Sortida:

Desnivell:

Dificultat:

Porteu:

22 Km

UNA JORNADA

MALPÀS (Alta Ribagorça)

600 m

MITJANA. EL RECORREGUT ES FA
MAJORITÀRIAMENT AMB COTXE.

BOTES DE TRESC, GORRA i
PROTECCIÓ SOLAR.

En aquest nou capítol dels
itineraris que, com ja és costum,
anem publicant al nostre butlletí,
hem cregut oportú d’apropar-nos
a un indret que ha estat l’origen
del que ara es mostra al món, amb
orgull, com un dels llegats més
rellevants de l’Art Romànic català:
La Baronia d’Erill, i el llogaret
d’Erillcastell.

Tot i que el lloc ja és prou documentat en llibres d’art, d’història o
fins i tot d’arquitectura medievals, el cert és que el viatger delejant
de conèixer els fonaments de la nostra història com a país, en
general n’obvia la seva visita. Potser per poca divulgació, potser
per la dificultat d’accés, l’indret ha caigut en l’oblit de les guies
turístiques, dels fulletons informatius i dels mapes generals.
L’administració, diguem-ho tot, tampoc no hi ha pas col·laborat
massa. Des de l’any 1975, quan els darrers habitants del poble
en marxaren, aquest antic llogaret medieval ha anat devaluant-
se, enrunant-se. Al voltant, el barranc de Peranera i la veïna vall
d’Erta, atresoren indrets d’excepcional bellesa i valuós contingut
arquitectònic que en l’itinerari d’avui pretenem descobrir.

Ens aproparem a Erillcastell, passarem per indrets de gran bellesa
fins arribar als nuclis d’Erta, Sas i, finalment, al despoblat de
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Massivert. Pel camí, com ja és preceptiu, el Romànic ens farà
més plaent el recorregut.

Cal que tinguem present, abans de començar, que l’itinerari
transcorre, en la major part, per pistes de muntanya, i que és
possible de fer amb un turisme (encara que s’aconsella un vehicle
tot terreny), i que caldrà trescar en les aproximacions a Erillcastell
i Massivert. Tot i així, que cadascú, en la mesura de les
possibilitats del seu vehicle, triï el lloc més escaient per aturar-
se.

Comencem el nostre itinerari a
Malpàs, a 1090 m d’altitud. Per
arribar-hi, des del Pont de Suert,
cal que prengueu direcció a la
Pobla de Segur, i a uns quatre
quilòmetres del Pont, trenqueu a
mà esquerra per una sinuosa
carretera (LV-5212) que us hi
portarà. Coneixem l’existència del
castell de Malpàs des de l’any
1173, quan formava part del
domini dels barons d’Erill. El 1381
comptava amb 13 focs, i la seva
població havia anat augmentant
en nombre fins a l’any 1960, quan
havia tingut una població de 340
habitants. Aquesta xifra coincidia
amb el moment de màxim
rendiment de l’explotació minera
d’hulla, que servia per abastir la
central cimentera de Xerallo,
durant les obres hidràuliques
portades a terme per ENHER en
aquestes contrades (1950-1970).
Malpàs, que des del 1968
s’annexà al Pont de Suert, és

Església de Sant Pere, Malpàs
Foto: Joan Bellmunt
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només el trist record d’antigues èpoques, i els seus menys de 30
habitants es dediquen a l’agricultura, la ramaderia o els serveis
(les mines foren tancades l’any 1973). De l’interior de la població,
cal esmentar l’església parroquial dedicada a Sant Pere, un auster
edifici amb portal dovellat i campanar de planta quadrada.
L’interior del temple és ben conservat, ja que encara avui s’hi
oficien misses. Als afores del nucli de població hi ha el petit
santuari de Sant Sadurní, un lloc de molta importància espiritual
pels veïns d’aquestes contrades.

Des de Malpàs començarem el nostre accidentat recorregut per
aquestes terres, seguint la petja dels avantpassats Erill. Per fer-
ho, ens caldria aproximar-nos a Erillcastell per un antic vial de
connexió amb la vall. Parlem del camí medieval, que encara avui
es conserva, en molts trams, amb el seu empedrat original, cobert
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de vegetació o malmès per les intervencions de l’home al llarg
dels anys. Si hom és vençut pel desig de viure l’essència màxima
dels nobles Erill, no podrà resistir la temptació de prendre un
mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (1:50.000 Alta
Ribagorça) i aventurar-se a resseguir aquest camí costerut que
arrenca prop de Raons, al Nord de Malpàs, fins a Erillcastell. La
majoria, però, preferirà l’opció més moderna, encara que potser
no tant fidel.

Amb el cotxe, prenem la carretera que ens ha portat a Malpàs,
de retorn. En aquesta mateixa carretera estreta, després d’uns
400 o 500 metres de revolts, arribarem al trencall (a mà esquerra)
que porta a Castellars. Prenem aquest camí, d’asfalt malmès,
fins arribar a una corba molt tancada que marca l’entrada al
barranc de Peranera. En aquest punt, sortint recte al nostre sentit
de circulació, arrenca una pista de terra i grava que haurem de
prendre. La vegetació es va tancant al nostre voltant, però ens
deixarà espais per poder copsar, enmig dels arbustos i la roca,
les restes visibles de l’explotació d’hulla de Peranera (de Malpàs
altrament anomenada). El camí segueix, amb més o menys
facilitat, travessant a voltes petits rierols. Depenent de l’època
de l’any en què hi aneu, el camí pot estar malmès per les
torrenteres. Llavors, us caldrà deixar el vostre vehicle en algun
punt del camí i seguir-lo a peu. Tot i així, si és possible, seguiu la
pista (en algun tram està fins i tot encimentada) fins arribar a
una granja. És aconsellable, si no disposeu d’un vehicle tot
terreny, de deixar el cotxe en aquest punt. A partir d’aquí, el camí
continua fent giragonses muntanya amunt, i el paisatge esdevé
cada cop més obert i propi de les valls pirinenques. El pi negre i
l’avet, els arbusts, els prats ... També hi ha espècies d’aus que
podríem gairebé tocar amb la mà, com el trencalós. Des de la
granja, al cap d’una hora de pujada haurem arribat al despoblat
d’Erillcastell. Es tracta d’una arribada espectacular. Davant nostre,
encimbellat dalt del turó de 1.441 m d’altitud, a migdia del pic
Redó, l’imponent conjunt medieval que, malgrat les cicatrius del
pas del temps, conserva encara la dignitat que li correspon. Hi
arribem pel vessant Nord, i aviat ens adonem de l’eminent caràcter
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defensiu d’aquest niu d’àligues. Al Sud, Est i Oest, la cinglera
natural del barranc ens evoca similituds amb les fortaleses
càtares. Enmig de les construccions, arrencant als peus del turó,
veurem les restes que encara es conserven de l’antic camí,
empedrat, que serví pel trànsit d’homes i animals. L’agrupament
d’edificis, situats en un fort desnivell, forma un conjunt de caire
medieval que és presidit pel casalot de Montgai. L’arquitectura
d’aquest imponent casal coincideix, i per tant s’identifica, amb la
descripció de l’antic castell d’Erill, conegut ja des del 1024. Un
dels seus primers pobladors fou Ramon I d’Erill, i després d’ell
una llarga nissaga molt activa que, entre altres coses, fou
promotora en la construcció de les esglésies romàniques de la
Vall de Boí i valls veïnes, i consolidà amb el seu suport, i el d’altres
nobles casals, el naixement de Catalunya.

Erillcastell. Vista general de l'església
Foto: Enric Castells
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Al peu del castell, vora el barranc,
l’antiga església de Santa Maria. Es
tracta d’un senzill edifici, amb un atri
al qual s'accedeix per un arc rodó,
amb un cimbori de tipus ribagorçà.
L’església no conserva cap element
d’època romànica. Només una talla
en fusta, de la Mare de Déu amb el
nen, es conserva al Museu Diocesà
de Lleida.

El primer cop que vaig visitar
Erillcastell, a la primavera, cobert
d’un blanc mantell de neu, l’indret
em va semblar encisador. Allà dalt
s’inhala la puresa d’un bonic
paisatge nevat, solitari, que tan sols
rep les visites escadusseres
d’animals, que deixen les seves
petjades confoses a la neu. Però tot
l’any es tracta d’un lloc de bellesa
extraordinària, en el qual un somia
en el passat i, tancant els ulls, es
deixa transportar enllà dels temps.

Ja hem dit que hi ha constància documentada de l’existència del
feu o Castell d’Erill des del 1024, just en una època de difícils
relacions al territori, amb contínues picabaralles feudals i lluites
de poder que, inexorablement, havien d’influir en la construcció
de qualsevol castell. En aquells temps els Erill eren barons,
súbdits dels Comtes del Pallars, aquests darrers amb permanent
litigi per les terres frontereres del comtat de la Ribagorça. Amb el
temps, però, els Erill no s’acontentaren amb l’actuació a les seves
terres, i passaren al servei dels reis d’Aragó a partir de Ramon
Berenguer IV dels sobirans catalano-aragonesos. La baronia
d’Erill comprenia les valls de Boí, de Viu, de Manyanet i la Vall
Fosca. Al segle XII eren també protectors del monestir de Lavaix,

Detall dels murs del campanar de
Santa Maria d'Erillcastell.
Foto: Enric Castells
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fins que el bisbe Berenguer d’Erill, el 1223,
el convertí en cistercenc. El 1559 la baronia
passà a ser comtat, i el 1708 rebé la grandesa
d’Espanya de mans del rei-arxiduc Carles III.

Atesa la proximitat geogràfica de la veïna Vall
de Boí i el seu excepcional conjunt
monumental, hom es pregunta com, en
aquells temps de l’edat mitjana, quan
l’economia ramadera i agrícola de la zona era
notòriament pobra, i els recursos eren
escassos, els senyors d’Erill varen ser
capaços d’edificar un conjunt d’esglésies de
característiques tan extraordinàries per
l’època. Diversos autors coincideixen en la
hipòtesi, molt ben fonamentada, que hi hagué
dos motius que ho feren possible: En primer
lloc l’augment de població, atès que el flux
migratori ocasionat per les contínues
invasions sarraïnes, que feien que la gent
cerqués refugi a les altes valls pirinenques.
En segon lloc, una qüestió econòmica. No
oblidem que els barons d’Erill intervingueren
en moltes campanyes bèl·liques. Per
exemple, una de força documentada, la que
portà al comte Ramon Borrell de Barcelona i
el seu germà el comte Ermengol I d’Urgell
contra Córdoba, el 1010. En aquella ocasió,
els catalans no assoliren el seu objectiu de
conquesta, però sí que tornaren amb un
important botí “... com Catalunya mai havia
vist”. En aquesta campanya hi intervingueren
els barons d’Erill. També consta la seva
intervenció a la conquesta de Barbastre als
musulmans, l’any 1064 i, com a referent
important, encara podríem esmentar la presa
de Saragossa (1100-1119). Per tant, ja tenim

Marededéu d'Erill. Actualment
conservada al Museu Diocesà de
Lleida.
Foto: ECSA
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la suma dels dos condicionants: Ma d’obra + diners. Encara hi
manca un tercer factor, que no hem d’oblidar: la necessitat de
deixar constància de la grandesa d’un nom, la grandesa d’un
mateix (aquest darrer factor és el que ha propiciat la construcció
dels principals monuments arreu del món).

Amb el que hem esmentat, no ens costarà d’entendre que aquest
indret d’Erillcastell fos, com a mínim, no només el feu d’una
important dinastia, sinó també el punt d’inici i final d’incomptables
operacions militars. Sigui com sigui, atès que prefereixo la vessant
nostàlgica, penso que és encara un dels indrets en els quals
l’administració hi té un clar deure de conservació i divulgació. En
aquest punt cal indicar que, si be Erillcastell era el feu originari
d’aquesta important dinastia, l’indret de Boí, amb el seu castell,
servia de punt d’operació militar i administrativa, més pròxima a
la vall i als seus habitants.

El retorn des d’Erillcastell el podem fer resseguint les nostres
passes. La tornada serà més plaent, ja que el fort pendent ens
ajuda a relaxar les cames. Un cop a la granja, prendrem el cotxe
novament i, per la mateixa pista però de tornada, arribarem fins
al trencall del principi del barranc, i seguirem la carretera que
porta direcció a Castellars.

Castellars és un bon indret per fer-hi “parada i fonda”. Es tracta
d’un antic nucli de població, des d’on es pot gaudir de boniques
vistes d’Erillcastell i de Peranera. A Castellars hi trobarem
l’església de Sant Martí, esmentada ja l’any 1103, però sota
l’advocació de Sant Feliu. Es tracta d’un edifici d’origen romànic,
però que ha estat força modificat. En els seus paraments, així
com en les edificacions del voltant que componen aquest nucli
de població, podrem veure alguns dels carreus aprofitats de les
construccions anteriors. Si voleu visitar l’interior de l’església,
demaneu la clau al restaurant que hi ha al costat. A l’interior
podreu veure una impressionant pica baptismal de 67 cm, gens
pròpia d’un edifici de les dimensions de Sant Martí. El fet és que
aquesta pica fou traslladada, en època de desamortització, des
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del monestir de Lavaix (la tradició conta que fou bescanviada
per blat).

A Castellars, ja ho dèiem abans, és un bon indret per fer-hi un
àpat tradicional de l’Alta Ribagorça. Ho deixem a la vostra elecció.
Independentment d’això, continuem el nostre itinerari des de
Castellars. Sortint del nucli habitat, la carretera segueix per una
pista de muntanya enfilant-se collada amunt. Caldria que
seguíssim aquesta pista, que possiblement no us consti
topografiada en cap mapa, ja que fou recentment oberta (any
2000). La pista segueix fent giragonses pel terreny costerut,
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pujant fins i tot per damunt de la cota dels 1.400 m d’altitud.
Després de passar la Collada de la Menal i el Coll de Peranera,
deixem enrere la vall formada pel Barranc de Peranera i ens
endinsem a una nova vall, més oberta. Es tracta de la vall d’Erta.

Si hi ha al Pirineu una vall propera al turisme de masses, però
aïllada del brogit de la gent, on els prats i els rierols són els reis
absoluts de l’indret, aquesta és la vall d’Erta. Diem això perquè
just a l’altre costat, passant el coll d’Erta, trobem les pistes d’esquí
de Boí-Taüll, amb les seves instal·lacions i urbanitzacions
massives. En aquest vessant, però, la pau de l’indret és total.
Només tres nuclis de població
formen part d’aquesta vall.
Arribarem per la pista forestal fins
a Erta, un nucli habitat només els
caps de setmana o els estius. Ací
podrem visitar, confosa entre els
edificis del poble, l’antiga
parròquia de Sant Bartomeu,
depenent del monestir de Lavaix
fins a la desamortització. Podeu
demanar la clau a algun dels
esporàdics habitants del poble. Si
podeu visitar-ne l’interior,
observareu que es tracta d’un
edifici molt transformat, al qual
s’han obert capelles laterals i s’ha
sobrealçat la nau. Malgrat això,
tant el seu aspecte interior com
la porta d’entrada i el petit
campanar d’espadanya, ens
defineixen perfectament la seva
construcció antiga, que hom pot
datar de finals del segle XI. Tot i
la seva conservació correcta,
actualment no s’hi celebra cap
acte religiós.

Vista interior de l'església de Sant
Bartomeu, Erta
Foto: ECSA
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Seguint la pista, uns quatre-cents metres enllà arribem a Sas.
Aquest llogaret, com el d’Erta, formava part al segle XIV del
territori dels comtes d’Erill. Actualment Sas es troba dins el
municipi de Sarroca de Bellera. Aquí podrem visitar, enmig dels
forts desnivells del poble, l’església de Sant Miquel. Es tracta
d’un edifici de datació més moderna, del qual en sobresurt
desproporcionat un campanar. En aquest indret, com en molts
altres de la vall, ja no hi queda cap habitant, excepte en algunes
èpoques de l’any, en què algunes famílies, a la recerca de la pau
i l’aïllament, hi fan cap durant uns dies. Proper a Sas, un tros de
pista enllà, dalt d’un turó a 1.620 m d’altitud, al qual podreu arribar
a peu, trobareu l’ermita de Sant Quiri, un bonic edifici romànic
d’una sola nau, que devia formar part del recinte del castell de
Sas (esmentat l’any 1090), però del qual no n’ha quedat cap
vestigi, tret dels carreus que podem trobar dispersos inserits als
murs dels edificis de la vall.

A partir d’aquest punt, l’itinerari es torna més abrupte. La pista
forestal segueix més enllà de Sas, però en pitjor estat de
conservació. Si la seguim, podrem arribar a un petit planell, a
1.500 m d’altitud, just al punt on la pista té un trencall a mà dreta.
Hem de seguir aquest trencall a la dreta, que ens porta a la Borda
de Montlau. En aquest punt, el camí segueix dificultosament.
Potser ens caldrà deixar el cotxe en aquest punt, i continuar a
peu per la pista que davalla fent giragonses fins a Massivert. La
baixada suau ens portarà a Massivert en mitja hora (calculeu
uns tres quarts o una hora per la tornada, depenent d’on hagueu
deixat el vehicle).

Massivert és un despoblat en el qual ja no hi habita ningú en cap
època de l’any. És la fita del nostre itinerari, i també és l’exemple
de la decadència viscuda als pobles de la vall d’ençà de
l’emigració dels seus darrers habitants els anys 70. Ara, el poble
ha estat engolit per la vegetació, que en alguns punts creix tan
frondosa que ens evita de veure l’aspecte dels edificis. Tot i que
es troba a 1300 m d’altitud, molt més avall que Sas, Erta o fins i
tot de Castellars, el fet és que la dificultat de comunicació ha fet
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Sant Romà de Massivert.
A l'interior, tot i l'abandonament, hom
pot observar restes de pintura i or-
naments que hi han perdurat.
Foto: Enric Castells

Sant Romà de Massivert.
L'aspecte exterior és
difícilment visible, donada
la vegetació que envolta
perillosament l'edifici i que
n'accelera la seva
destrucció. Malgrat tot s'hi
pot observar encara l'esvelt
campanaret d'espadanya.
Foto: Enric Castells
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inviable el seu repoblament, ni que sigui per temporades d’estiu.
Enmig del caos d’arbusts, esbarzers i herba, cercant entre els
murs de les cases mig enrunades, encara potser sereu a temps
de veure, abans que la vegetació l’esfondri, l’antiga església de
Sant Romà. Tot i que l’edifici fou modificat en èpoques posteriors,
aquests canvis només afectaren l’interior. Així, a la part exterior
podem veure una construcció austera, datada possiblement del
segle XI, que no presenta cap influència llombarda. Les dovelles
de l’entrada, de pedra tosca, sostenen el mur on hi ha una
obertura en forma d’ull de bou i un petit campanaret de dues
obertures. L’absis és molt senzill, semicircular, amb una finestra
de simple esqueixada oberta al mig, per on es filtra minsament
la llum de llevant, mig amagada pels arbres que hi han crescut
desmesuradament.

Refem el nostre camí, primer a peu i després tornant amb el
cotxe pel mateix itinerari al revés, fins a Malpàs. Enrere deixem
aquestes terres que, com que no semblen ser mereixedores del
“Patrimoni de la Humanitat”, i tret que puguin interessar pel seu
valor especulatiu (pistes d’esquí, esports d’aventura, ...), s’aniran
degradant amb el temps, i només les pedres i la vegetació
exuberant en seran mut testimoni del seu passat. Potser era això
el que pretenien els Erill ?  No ho crec.
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DE CATALUNYA A LA LLOMBARDIADE CATALUNYA A LA LLOMBARDIADE CATALUNYA A LA LLOMBARDIADE CATALUNYA A LA LLOMBARDIADE CATALUNYA A LA LLOMBARDIA
Apunts d'un Viatge d'Estiu / 2001Apunts d'un Viatge d'Estiu / 2001Apunts d'un Viatge d'Estiu / 2001Apunts d'un Viatge d'Estiu / 2001Apunts d'un Viatge d'Estiu / 2001

Josep M. Font i Boladeres

Un 12 d’agost, molt de bon matí
I potser encara no prou desvetllats,
Però això sí, amb cors il.lusionats
Encetem la cursa d’un llarg camí.

Camí que ens portarà a la Llombardia,
Lloc del romànic, ric en història.
Preguem Déu que el poguem gaudir amb joia
I retornar tots a casa amb alegria.

Repartiment d'un dossier explicatiu
Que la Carme amb gran cura ha preparat,
Per tenir-nos sempre ben informats
I satisfer nostre interès més viu.

La Ma. Dolors, la nostra guia,
Demostrant excel.lent preparació
Del viatge en farà una exposició;
Serà així més plaent la nostra via.

I de la terra que anem travessant,
la vida, la història, la geografia,
Anirem descobrint amb fina oida
mentre l’esmorzar estem esperant.

Tot vorejant la gran Costa Blava
De la veïna França ens acomiadem
I de la Itàlia ja el seu pols notem
també sa llengua melodiosa i clara.

Ja som a Milà, a la Llombardia
I molt abans de l’hora convinguda;
De l’Starhotel una bona rebuda
Sopar, passejar i al llit de seguida.

I ben convertits en milanesos,
Ben descansats i ben esmorzats
Nostre guia Enrico ens serà presentat.
Segur que per ell serem ben atesos.

I mentre circulem per la ciutat,
De la història i dels seus monuments
L’Enrico ens farà molts rics esments.
Certament n’hem quedat captivats.

Quin matí d’agradables visites!
Sant Ambrosio, esglèsia romànica,
I el Duomo, la gran catedral gòtica.
Quants tresors han delectat nostra vista!

I després d’haver dinat a “Jordino”
Una tarda per anar contemplant
D’aquesta ciutat tot el seu encant
o prenent  un gelat o un caputxino.

Novament a l’hotel tot fent via,
Sopar i nocturna passejada
Tot contemplant l’agradable jornada
I amb la il.lusió que ens depara el nou dia.
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Il.lusió que l’Enrico ens farà renéixer
Explicant de Monza la seva història,
Lloc on ens dirigim per veure’n les joies
Que tantes ganes tenim de conèixer.

I de Monza , el duomo, la catedral;
Romànica, gòtica i barroca,
I el seu Museu d’importància històrica
Amb la Corona de Ferro , reial.

De Monza de nou a la Capital
Amb una molt curta parada
Per veure’n una mansió abandonada
De Ferran d’Ausburg, el Palau Reial.

A Chiaravalle, després de dinar,
Del Cister la famosa abadia,
Una esvelta torre que el cel albira,
Cimbori i claustre per meravellar.

En Jaume i la Carme, sempre amatents,
Des de la nau central de l’Abadia
Ens faran amb sa habitual mestria
Del romànic llombard, aclariments.

Sopar i atents a aquesta diversió:
Viatge en un tramvia molt econòmic,
amb plena facultat per fer l’orni
I amb un bitllet de llarga duració.

Ferragosto, Mare de Déu d’Agost,
En italià o català, tant se val;
Ens dirigim a Brescia molt puntuals
Sempre amb l’Enrico disposat a tot.

A Brescia, el Duomo o Rotonda,
basílica romànica circular,
d’una característica singular
hem contemplat amb gaubança pregona.

A Santa Júlia, el seu museu famós;
Amb immersió de la Roma Imperial
Al Renaixement més tradicional.
És ben just de dir que ha estat profitós.

Després d’un dinar un xic “equestre”
Visita al Museu i Castell d’Esforza.
Diguem d’ell amb sa llengüa, una mostra:
“Espugnare una fortezza piena d’arte.
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Havent sopat, nocturna passejada
Amb nostre tramvia particular,
Per assaborir un deliciós gelat
i recordar gratament la jornada,

Nou dia i a Pavia falta gent.
Programa a seguir primera lliçó,
I de la ciutat clara informació
per part de l’Enrico, naturalment.

L’església de Sant Pietro en Ciel d’Oro,
Amb les relíquies de Sant Agustí,
També el castell en museu convertit
I la bella cripta de Sant Eusebio.

L’església de Sant Michele, nou tresor:
Una façana que atura l’alè,
Uns rics capitells del segle XIIè
I una cripta que ens ha robat el cor.

I visita que no està en el programa:
del Cister, la cartoixa de Pavia,
façana de marbre, rica harmonia,
entorn i claustre que a recés reclama.

A Como, romànic a discreció:
El duomo, tres estils arquitectònics:
romànic, gòtic i barroc pletòric
i una façana que causa admiració

També la primitiva catedral
De Sant Fidele, bonica basílica;
I a Sant Abundio, altra relíquia
Una preciosa església de cinc naus.

I tot vorejant  el gran llac de Como
Altra bella mostra del preromànic;
A Cantú, un monument fantàstic:
Esglèsia i baptisteri de Sant Galiano.
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I ja darrer lloc d’embadaliment;
A Sant Pietro d’Agliate, la basílica,
Singular construcció preromànica;
I a Milà a sopar tranquil·lament

Avui, revàlida de l’excursió:
El duomo, romànic monumental
I el formós baptisteri octogonal
A Cremona hem admirat amb afecció.

També la “ Gran Croce”, única al món,
Formosa joia al museu exposada.
 A  Sant  Michele nova església romànica
I a Ribalta d’Adda Sant Segismondo.

Leonardo da Vinci i “L’últim sopar”
De l’art pictòric una meravella,
Aquesta serà visita darrera
De nostre excursió ja a punt d’acabar.

Milà, Monza, Brescia,  Pavia,
Como i Cremona, llocs molt rics en art,
Que aquesta setmana hem admirat
I que recordarem tota la vida.

Viatge de retorn sense cap ensurt;
Escoltant bonic conte d’en Lluís,
Contemplant paisatges de gran encís
amb música de nostra juventut.

I ara em confeso ben sincerament
Per haver fet de cronista d’ofici;
No estic preparat per fer cap judici
De la riquesa de tants monuments.

I ja al final d’uns dies tan plaents
Mantinguem vives nostres il.lusions,
Retrobar-nos en noves excursions
Per molts anys, amb salut i pau, AMÉN.



            Notícies

CONSOLIDACIÓ A SANTA MARIA DE CAMPS

Abans de l’estiu, la parròquia rural de Santa Maria de Camps va
inaugurar les obres realitzades a iniciativa dels propis parroquians a
l’interior de la nau. Es deixà la pedra vista de bona part de les parets,
i s’aixecà tot el terra de la nau. No es feren descobertes
arqueològiques, però ha quedat molt ben remodelat tot el conjunt
antic. Conserva de romànic uns graons de l’absis, i també unes
lloses sepulcrals molt interessants.

"PAGESOS, MENESTRALS I TRADICIONS"

El dia 11 de setembre el nostre consoci Francesc Villegas, en
representació de l’entitat, va fer a la plaça de Mura, la presentació
del nou llibre sobre la població “Pagesos, menestrals i tradicions”,
segon volum de la col.lecció Aportació Històrica de Mura, que escriu
l’historiador terrassenc Sr Miquel Ballbé i Boada. Aquesta col.lecció
consta de quatre llibres en total, havent-se presentat el primer l’any
1997 dedicat a “Les cases de pagès”.

CASTELLTALLAT

En un turó sobre l’església de Sant Miquel, es localitzen els antics
murs del castell de Castelltallat.

EL COGULLÓ, A LA RUTA DELS ÍBERS

El poblat ibèric del Cogulló, a Sallent, sobre el turó de la mina de
sal, l’any 2002 serà incorporat a la llista dels principals monuments
de la ruta turístico-cultural dels ibers a Catalunya que promou el
Museu d’Arqueologia de Catalunya. El conveni comporta la
senyalització i adecuació per a la visita del monument i la seva
divulgació.

CAMP DE TREBALL A CARDONA

Durant el mes d’agost, es féu a Cardona un camp de treball de
joves per tal de recuperar l’esplanada del castell, situada a mig
recorregut de l’antic camí de la fortalesa medieval. Els treballs foren
supervisats per l’arqueóleg Sr. Jordi Morera, i serviran per poder
contemplar la restauració del castell. Entre els descobriments fets,
es va localitzar el paviment original que hi havia entre muralles, que
es fet de ceràmica.
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SANT BENET, MILLORS ACCESSOS

La Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya està fent aquests dies obres de millora a la carretera
N-141 c, de Manresa a Vic, entre el tram de Sant Fruitós a
Navarcles i, concretament, enllestint un nou accés a la corba
d’entrada i sortida per anar al monestir de Sant Benet de Bages.
Amb aquesta important millora i la presentació del Pla Director
que ha fet l’arquitecte Sr. Josep Ma. Esquius, tot estarà ja a
punt per al començament de les obres de rehabilitació d’aquest
importantíssim conjunt medieval que, segurament, duraran
alguns anys.

EL TURÓ DE CASTELLET, PER FI LES OBRES

Durant el mes d’agost, s’han fet obres al turó de Castellet on hi
ha l’església de Santa Maria i també part del castell antic de la
població. Paral.lelament a l’adjudicació de les obres de
consolidació i protecció de les esllavissades del turó per tal de
protegir la torre de defensa, s’ha encarregat un estudi per
determinar quin és l’estat actual de l’estructura de l’ermita.
L’escala de pujar al santuari, es part de l’absis de l’anterior
construcció romànica.

EXCAVACIONS A LA TORRE DEL FUSTERET

Recentment, també s’han excavat els voltants de la torre
romànica del Fusteret, al municipi de Súria, havent descobert
una part de l’entramat de protecció de la torre. Caldrà encara
una ampliació de les excavacions per tal de determinar la
importància de la descoberta que protegia, antigament, el camí
ral i l’explotació de la sal.

210


