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Editorial

Potser correm el risc d’acostumar-nos-hi. Però és que ja va sent habitual
que en els darrers temps es promoguin, des de les altes instàncies
polítiques de l’Estat, iniciatives que menystenen totes aquelles
administracions, entitats o col·lectius que treballen per la memòria i la
divulgació del coneixement de la nostra història i art. Si encara filem
més prim, tot allò que, a més, tingui el segell de la pròpia identitat
nacional, sembla estar sotmès a una ferotge persecució.

Assistim a reformes d’estudis, a noves lleis reguladores de les llibertats
individuals, al judici permanent de quines opcions polítiques són les
bones o les constitucionalment incorrectes i, darrerament, ens arriba
en forma de llei, la obligació que les Associacions sense ànim de lucre
(la majoria d’elles culturals, socials o esportives) fiscalitzin els seus
comptes d’una manera més exhaustiva, presentant l’impost de societats
i declarant l’IVA. Encara, però, no hi ha la darrera paraula escrita.

Voldríem aclarir que estem d’acord que cal una transparència en la
gestió administrativa de qualsevol Entitat, i que aquesta vingui
acompanyada de l’equilibri d’uns comptes, és fora de tot dubte. Però,
amb quin sentit pretenem posar al mateix nivell una Entitat sense ànim
de lucre i una Empresa que obté beneficis del seu rendiment productiu?
No ens sembla just que s’estableixi un mateix tracte per la prestació
d’un servei social, cultural o esportiu, al qual tots hi tenim dret en la
nostra democràcia, que no pas un servei que té com a finalitat
l’enriquiment de qui el facilita.

Aquests mesos s’ha endagat una reflexió social i política sobre aquest
tema, que esperem que acabi amb la l’esmena d’una llei tan injusta i
inculta. Mentrestant, Amics de l’Art Romànic del Bages seguirà, com
sempre ho ha fet, complint amb el que la llei estableix, i cercarà els
mecanismes oportuns perquè els seus associats gaudeixin d’un accés
digne a la cultura, sense limitacions de cap tipus.

La Junta
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El resultat de tot aixó no és altre sino el
fet que es traduís MINORIZA per
MINORICA, quan en realitat es tractava
de la ciutat manresana. El testament de
Valentí Ses Torres, redactat l’any 1268
i publicat l’any 1273 per defunció del
testador, ens apropa entre altres indrets
del Bages, al MONESTIR DE SANT
CRISTÒFOL. Respecte les donacions
o deixes diu quant segueix: “...item.

Sancte Marie de Minoriza una

purpuram de LXX solidorum. Item operi

Sancti Bartholomei de Minorise X

solidos. Item infirmos eiusdem domos

V solidos. Item Sancti Michaeli de

Minorise V solidos. Item Sancti Martino

de Minorise V solidos. Item unicuique

hospitalis Minorise V solidos. Item

Sancte Marie de Jonchadella de termino

Minorise V solidos. Item Sancte Marie

de Vila Ordeorum de termino Minorise

V solidos. Item Sancto Xpofero de
Minorise V solidos. Item Sancte Marie

de Montserrat V solidos.»

Desconeixem en absolut la procedència
de Valenti Ses Torres, però
indubtablement que les seves arrels eren
del Principat, molt possiblement
manresà, si mes no, de la Comarca
bagenca. La deixa a dit monestir ens

Una estada a l’illa de Menorca em
facilità, temps ha, l’adquisició d’un
quadern d’història local, que juntament
amb la recent troballa de documents a
l’A.H.C.M., que fan referència a aquest
monestir, m’han empés a fer la present
comunicació.

Efectivament, tal com afirma en Sarret
i Arbós a la seva obra  “Història

religiosa de Manresa”, el convent era
ja dempeus l’any 1268, residint-hi
monges professes, les quals es regiren
segons la regla de sant Agustí. El seu
pensament i la seva obra girava a
l’entorn de Déu i l’ànima.

En quant a l’esmentat quadern,
òbviament m’hauré de servir del
contingut que s’hi esmenta, tota vegada
que detalla a la perfecció l’error històric
que han mantingut diferents
historiadors(1). Es tracte, diu l’autor “...

un error de transcripció d’un document

que ha estat la causa perqué durant el

segle passat i el present (XIX-XX), tots

els historiadors menorquins han

mantingut que abans de la reconquesta

catalana del 1287 ja hi havia a Menorca

una comunitat de cristians...!

MONESTIR DE SANT CRISTÒFOL (Manresa)
Aportació a la seva història

MONESTIR DE SANT CRISTÒFOL

4

Jaume Capdevila i Plans

(1) Conquestes i Reconquestes de Menorca. .Edc.62/ 1974
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dona a pensar o a creure que aquesta
institució gaudia d’un cert prestigi
espiritual. Les raons, solament el
testador n’era sabedor.

Altres elements, que tot seguit anem a
esmentar, apunten en aquesta direcció:
El veí poble de Sant Salvador de
Guardiola, tingué a veure amb el
monestir al llarg del segle XIV per un
fet que afavoreix un status de privilegi
o de reconeixença de la seva

MONESTIR DE SANT CRISTÒFOL

5

(2) El mas Collbaix, al peu del coll del Portell del Rauric, avui una ruina total.
(3) Sarret i Arbòs assenyala com a prioressa Geralda de Voltraria l’any 1338. Pot tractar-se d’un error o que dita
Geralda fou prioressa en diferents ocasions.

espiritualitat. Abans, però, voldríem
esmentar que aquesta santa casa posseía
algunes terres a l’indret, segons es
desprén del casament de Geraldo de
Vyastrello, masia del terme guardiolenc,
amb Benvenguda de Susanya de
Manresa, quan a 5 de febrer de l’any
1322, els és donat en dot “....trotium

terre  plantatam que habeo per alodio

libero et francho, habeo per eclesiam

Sancti Cristòfori, et afrontat cum

honorem......”
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Menció apart mereix la filla d’Elissenda
i Pere de Collbaix, difunt, pagesos
habitants al terme esmentat de
Guardiola(2).  La vocació de Guillerma,
fou ferma i decidida. A III de les
calendes (30) de juliol de l’any 1324,
manifesta el seu interés d’entrar al
monestir de sant Cristòfol i formar part
de la comunitat religiosa, i demana a la
llavors Prioressa sor Geralda de
Voltraria(3), ésser admesa a l’Ordre del
beat sant Agustí i concedir-li els hàbits.
Li promet ésser devota, obedient a les
seves disposicions omnibus diebus vite

mee, i cumplir amb totes les normes
conforme a la llei divina. La prioressa,
veient les sanes intencions de Guillerma
i el seu interés demostrat per entrar a la
Comunitat, i vist el seu estat d’ànim,
predisposició i amor apud Deum et apud

gloriossisima Virgine Marie et genitrice

et apud beato Augustini et Xristoforum

et Monasterio et ordinem nostram,  de
consell del Venerable Guillem, a Déu
gràcies, Prepòsit de Manresa, reben a

Guillerma de Collbaix, com a germana
al monestir. El mateix dia, Guillerma
renuncia a tots els drets que té sobre el
mas Collbaix, i la seva mare, promet al
monestir donar-els-hi dos-cents sous,
que pagarà a terminis de 50 sous el dia
de sant Pere.

Geralda, prioressa, fou dona de molt
bona fama i d’una activitat rellevant en
els afers del seu ministeri al front del
monestir. Sarret ja ho afirmà en la seva
obra. Una bona mostra la tenim quan a
pridie de les nonas (dia 6) de maig de
l’any 1325, Geralda nomenà com a
Procurador seu en nom del monestir, a
Pere Galdoni, fill de Maimó Galdoni,
ciutedà de Manresa, amb la intenció de
cridar, d’una part a les cofraries afectes
al monestir i al mateix temps, procedir
a rebre i recollir cadascuna de les
almoïnes i ajuts aportats pels fidels
devots del monestir, els quals serviran
per a l’alliberament de captius i també
per altres causes pies.

Bibliografia:

Grandesa i antiquitats de Manresa/M.Canyelles s.XVI
Aportació a la història de Menorca. Segle XIII. R.Rosselló
Història religiosa de Manresa. Sarret i Arbòs.

A.H.C.M.
Tr. 446 Nuptiarum (1322-1327)
TR.99   Liber LVII Escrivania Pública Manresa
TR.101  Liber  LIX Escrivania Pública Manresa
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NOVES NOTÍCIES SOBRE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL

NOVES NOTÍCIES SOBRE
ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL AL BAGES

Francesc Villegas i Martínez

En els darrers temps, fruit de les
indagacions sobre el terreny i també
documentalment, hem anat recollint de
fonts diverses, notícies que milloren el
coneixement existent fins ara d’algunes
esglésies bagenques. Creiem que cal

SANT VALENTÍ DEL PUIG
 Sant Fruitós de Bages

Antecedents:

Si be coneixem la ubicació de l’església de Sant Valentí del Puig, construcció

gòtica molt deteriorada actualment, teníem per desconegut a on era la capella

romànica de Sant Jaume del Pretori, documentada ja el 1212.

En unes notes escrites el 1932 per Mn. Josep Lladó, prevere, arribades al meu
arxiu darrerament, explica que Sant Valentí del Puig tenia anteriorment
l’advocació de Sant Jaume. Desconeixem a on va localitzar aquesta afirmació,
però en la guerra civil de 1936-1939 varen  quedar destruïts força arxius
parroquials, que ell podia haver consultat. Si llegim en la Catalunya Romànica
la notícia sobre Sant Jaume del Pretori donada per Albert Benet, i també les
Notes Històriques de Navarcles fetes per Mn. Fortià Solà, i l’article de Mn.
Lladó sobre Sant Fruitós de Bages en el butlletí núm. 153 del Centre
Excursionista de la Comarca de Bages, creiem molt possible aquesta hipòtesi
d’una sola església en aquest antiquíssim lloc, documentat com a Montpeità,
Mont-pactà o Monte Pactano, que citen els primers escrits del monestir de
Sant Benet de Bages i a on, arqueològicament, es localitzaria el primer nucli
poblat de Sant Fruitós.

donar a conèixer aquestes novetats, per
tal que puguin ser inventariades en el
catàleg medieval del Bages i també per
poder ser millor interpretades pels
especialistes.
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SANT ONOFRE  DE LES BRUCARDES
Sant Fruitós de Bages

Antecedents:

Coneguda es la font de Sant Onofre i també el Puig de Sant Onofre a la part

baixa de la urbanització de les Brucardes. Igualment era coneguda la

existència documental d’una casa i capella de Sant Onofre, citades almenys,

des del segle XIV.

Després d’un desembrossament  recent
dels contorns del turó que vàrem realitzar
juntament amb els socis de l’Entitat:
Carme Torras, Vidal Orive i Manuel Piñot,
creiem haver trobat un dels murs
d’aquesta construcció medieval. El tros
netejat es d’uns 8 metres de llarg i, en
algun sector, presenta tres filades de bons
carreus de pedra picada. Una neteja
superficial de tot l’enderroc permetria,
abans de fer-se una excavació definitiva,
l’exhumació del conjunt i el coneixement
de la seva importància arqueològica.

Les tasques de

desembrossament

portades a terme han

deixat al descobert

els carreus de l’antic

mur.

Fotos: Carme Torras

NOVES NOTÍCIES SOBRE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL
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SANT BENET DE BAGES
Sant Fruitós de Bages

Antecedents:

Es conegut, per les restes arqueològiques que queden a tocar de l’església

abacial del monestir de Sant Benet de Bages, el mausoleu dels fundadors del

monestir, Sala i Ricardis, així com les mides de la seva planta.

Des de fa uns anys, són al descobert de la brossa que els va cobrir secularment i
englobats dins la paret externa del monestir, almenys un dels sarcòfags dels fundadors,
posat de costat i, també, un tros de tapa de triangle a doble vessant. Les dues
peces, de pedra arenisca de la comarca, tenen les mides coincidents a les del
mausoleu estudiat per Xavier Sitges en el seu llibre Sant Benet de Bages.

Creiem interessant de deixar constància escrita d’aquesta important troballa
arqueològica, ja que ni se’n parla en el llibre més recent sobre Sant Benet de Bages.

NOVES NOTÍCIES SOBRE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL
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SANT AON
Mura

Antecedents:

Documentada per Mn. Antoni Pladevall com a capella  sufragània de Sant

Martí de Mura. Aquesta advocació es correspon a la castellana de San

Abundio.

Cal incloure aquesta capella en la llista d’esglésies medievals del Bages, doncs les
seves restes es localitzen en el lloc conegut com l’olivar de Sant Aon, dalt d’un puig
en el límit del terme municipal de Mura i a tocar del de Rocafort.

Amb una neteja prèvia, podria mesurar-se tot el perímetre de la planta d’aquesta
església i, naturalment, per al seu estudi definitiu caldria d’una intervenció
arqueològica.

Pladevall la cita com del segle XI i en les ruïnes s’intueix un absis semicircular.
Però Miquel Ballbé, de Terrassa, diu que l’església es citada ja l’any 993, quan el
comte Borrell vengué Sant Martí de Mura juntament amb les seves esglésies
sufragànies de Santa Maria de Rocafort i Sant Aon.

ALTRES NOTÍCIES

Solament per a fer-ne menció en aquest article, ja que altres autors hi estan treballant i properament
han de publicar la primícia de la seva troballa, hi ha en curs diversos estudis que són novetats
històrico-arqueològiques sobre el Bages: per exemple, l’UEC de Sants ho farà sobre el lloc i la
capella de Sant Antolí, al municipi de Monistrol de Montserrat. Un grup terrassenc d’excursionisme
i estudi, ha localitzat restes d’una capella sota l’advocació de Santa Cecília, a Talamanca. A Sant
Salvador de Guardiola, en Jaume Capdevila, que fa poc va trobar dades sobre l’esglesiola
guardiolenca de Santa Margarida, ja publicades en aquest butlletí, ara ha localitzat documentalment
notícies, també en el segle XIV, d’una nova capella de Sant Quintí, a l’Enric de la Torre, abans mas
Antic. Finalment, sabem també que Xavier Sitjes prepara un nou treball d’investigació sobre
l’origen del Claustre del Convent de les Caputxines, a  Manresa, atribuït erròniament al monestir
berguedà de Santa Maria de Valldaura.

NOVES NOTÍCIES SOBRE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL
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EL GÒTIC CATALÀ

Quan s’acabava l’any passat, veia la
llum un estudi sobre el gòtic català
signat per la professora de la
Universitat de Barcelona, Francesca
Español. Un nou títol en la cada cop
més ambiciosa –com també
remarcable i elogiable- política de
publicacions d’Angle editorial, a la
qual cal felicitar, a més, per haver
permès una bibliografia àmplia (no
tant com a alguns ens hauria agradat),
cosa que no acostumava a succeir en
anteriors publicacions d’aquesta
empresa.

Els onze capítols en què F. Español
ha estructurat el llibre (i aquest és un
dels seus encerts) eludeixen
absolutament les classificacions
convencionals en apartats dedicats a
les diferents arts que, tot i admetent
que de vegades poden haver estat
imposicions editorials, produeixen un
efecte enganyós en extrem, separant
parcel·les que en l’activitat
professional de molts artífexs no
n’estaven gens, i mostrant
parcialment cada moment artístic.

La mateixa autora explicava al diari
Avui (el passat 2 de gener), que ha
defugit el “centralisme barceloní que
ha marcat la historiografia
tradicional”. És així; s’agraeix i,

EL GÒTIC CATALÀ
de Francesca Español

Anna Orriols i Alsina

sobretot, és una lectura més fidel a la
realitat. Fixeu-vos: el primer capítol
(i, doncs, el llibre, arrenca a Lleida;
el segon, a Santes Creus; el cinquè a
Manresa; el sisè a Girona (com el novè
i el desè). Tot i que també és cert que
es detecta en alguns capítols un major
protagonisme de les comarques
tarragonines i lleidatanes.

Els qui hem llegit amb interès i
escoltat amb atenciò, des de fa temps,
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a Francesca Español, podem
reconèixer en l’obra una anàlisi
incontestablement personal del gòtic
català, ple d’estilemes propis del
treball de l’autora. Hi retrobem
interessos constants en la seva carrera:
la insistència en el paper determinant
del rei Jaume II en l’impuls decisiu
del gòtic inicial al país; l’interès en la
monarquia com a promotora
artística1 ; l’art funerari… L’autora ha
convertit en protagonistes destacats
de la història personatges i obres que
ja havia biografiat anteriorment. Entre
altres, el material prefabricat de
nummulítica de Girona; l’eliminació
del protagonisme de Fonoll al claustre
de Santes Creus; el mestre dels
Alemany de Cervelló; Joan de
Tournai com a artista-empresari; el
retaule de Vilobí d’Onyar; els
sepulcres dels comtes d’Urgell a
Bellpuig de les Avellanes; els
Montcada; i un llarg etcètera que es
fa manifest en acarar epígrafs i obres
tractades amb els títols bibliogràfics.

Tot plegat fa que el llibre no sigui –ni
vulgui ser- un manual o una síntesi
sinó l’acumulació dels resultats dels
abundants i nutritius estudis que
Francesca Español ha anat dedicant
al gòtic català. Ocasió, per tant,
excel·lent, per acostar també al públic

no especialista els resultats de
recerques publicades en moments i
llocs diversos, de vegades difícils
d’aconseguir o que fan de mal
conèixer a qui no estigui avesat a
remenar entre les publicacions
especialitzades.

És probablement per això que s’hi pot
trobar a faltar un paper més destacat
de les dites arts del color (pintura,
miniatura); o bé que es constati que
la balança es decanta més cap als
segles XIV que no pas cap al XV. Tot
i que res d’això no impedeix que
l’obra sigui, com ens sol tenir
acostumats F. Español, interessant,
intensa i intuitiva.

L’actualitat dels plantejaments de
molts temes és una altra virtut a
ressenyar, que hauria de ser pròpia,
d’altra banda, de tota obra nova. En
alguns casos es va encara més enllà,
i el llibre desclou alguna lectura
inèdita, a partir de noves dades o
interpretacions. Per exemple, només
arrencar, i ben a l’inrevés del que és
habitual trobar en la bibliografia
anterior, ja es comença per no
considerar els convents de Santa
Caterina i Sant Francesc de Barcelona
com els pioners de l’arquitectura
gòtica a Catalunya, paper que
s’atribueix, descartats aquests, als

1 .- També a Angle Editorial, F. Español publicava fa poc Els escenaris del rei. Art i monarquia a la

corona d’Aragó, Manresa-Barcelona 2001. El llibre constitueix un excel·lent complement al que aquí
ressenyem.

EL GÒTIC CATALÀ



el
 b

ut
lle

tí

13

nous projectes de les catedrals de
Girona i Barcelona, emmirallats al seu
torn en la catedral de Narbona. I tot
seguit –un altre tòpic que es
qüestiona- es proposa un perfil de
mestre Bartomeu, figura
tradicionalment invocada quan es
parla de l’inici del gòtic en terres
catalanes, més com a arquitecte que
no pas com a escultor, com se l’ha
considerat tradicionalment, tot
suggerint-se, sense afirmar-ho, un
possible –i versemblant- origen forà.

El volum s’acompanya d’abundants
i bones fotografies (de Ramon
Manent), poc freqüents en alguns
casos; i aquí el mèrit de la tria es deu
a l’autora, com també el gust per
incloure no només imatges
fotogràfiques, sinó també interessants
gravats decimonònics (de Parcerisa,
Carderera, Laborde, i altres) que
ofereixen, a costat d’alguna
instantània antiga, evocadores i
eloqüents imatges del passat ja
irrecuperable d’algunes obres. Uns
peus de foto explicatius els són un
valuós complement, tot i que de
vegades s’hi troba a faltar alguna
precisió sobre la localització de l’obra
o la procedència d’un gravat (per
exemple, a les p. 80, 98, 104, 122).
Acaben de contribuir a aquesta
aproximació al gòtic referències
literàries i documentals que
enriqueixen el trajecte que l’autora

proposa. No fa gaire, a la revista
Descubrir el Arte (nº 48, febrer 2003,
p. 136) Diego Rico ja destacava “el
carácter polifónico del libro, con su
variado concierto de actores e
interlocutores, de situaciones y
perspectivas.”

Que aquest és un llibre enormement
interessant i ofereix un necessari
enfoc ric en matisos, és fora de dubte.
En una imaginable propera edició,
potser caldria corregir alguns aspectes
formals: errates que s’han escapolit
d’una primera batuda; l’abusiu ús el
verb atestar, massa car a l’autora, que
l’arriba a fer aparèixer fins a tres cops
en una mateixa pàgina, o dos en un
mateix paràgraf…; en la bibliografia,
fora necessària la revisió de les sigles,
de vegades no concordants entre el
llistat inicial i la bibliografia; o la
també revisió dels criteris de citació,
que porten a mencionar uns cops sí i
altres no editors de reculls o
comissaris d’exposicions. I, posats a
demanar, considerar la possibilitat
d’incloure un sempre necessari índex
onomàstic.

Vist des de Manresa, el patrimoni gòtic
de la ciutat té un bon lloc al llibre; en
especial l’obra més destacada del
període, la Seu, present ja a la mateixa
sobrecoberta, evident gest de
complicitat amb el lloc de naixença
de l’editorial, que no obliga ni a uns
ni a altres a cap compromís, doncs

EL GÒTIC CATALÀ
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no es tracta ni molt menys d’una obra
menor. És justament aquest edifici el
que enceta un dels capítols (el cinquè)
del llibre. Respecte a l’arquitectura de
la Seu, la historiografia ja havia
ponderat anteriorment alguns dels
encerts de Berenguer de Montagut,
com el consistent en donar a l’edifici
una falsa aparença de temple de nau
única, o bé l’original solució de cobrir
amb una mateixa volta cada tram de
les naus laterals i la capella que s’hi
obre. En aquest punt, l’aportació de
l’autora consisteix a descobrir-nos
altres casos on també s’ha emprat el
recurs, tots a l’actual França: es fa
servir parcialment a Saint Denis i
totalment en edificis posteriors, tant
del nord (Soissons, Tournai) com del
midi (Uzeste, Oloron i Baiona). A
més, com que el text prossegueix
amb Santa Maria del Mar, no es deixa
l’obra de Montagut i, per tant, el seu
treball a Manresa, el qual és
contemplat, com ha de ser, dins una
perspectiva de conjunt.

El nom de la ciutat va reapareixent al
llarg del volum; ja sigui a propòsit
d’obres fetes per a la Seu (el perdut

tabernacle; els retaules, el frontal
florentí –amb un parell d’excel·ents
reproduccions fotogràfiques fins ara
introbables en publicacions
precedents), com en al·lusió a altres
empreses gòtiques manresanes (el
Carme, Valldaura…) 2 .

Cal recordar que no és pas el primer
cop que F. Español s’acosta a la Seu.
Els seus estudis sobre l’escola
escultòrica tolosana de Rieux i, en
particular, sobre l’escultor Berenguer
Ferrer, ja l’havien portat a vincular a
aquell corrent i atribuir a aquest
mestre la Verge amb el nen que
presideix el portal nord de la
col·legiata 3 . Encara hi hauria de
retornar, fent extensiu l’anàlisi a la
restant escultura gòtica de l’edifici 4 .
I és justament a propòsit de la Seu
que sobta tant la presència d’un
article de dues pàgines sobre la
marededéu del portal on X. Sitjes es
fa ressò, en termes d’aprovació, de
l’article de F. Español sobre B. Ferrer,
com l’absència de la monografia
col·lectiva Manresa i la Seu,
publicada a la ciutat el 1991.

2 .- Una puntualització respecte a que s’afirma a la p. 134. El retaule de l’Esperit sant sí que és a la capella
originària, però el de Sant Miquel i Sant Nicolau, no. Prové de la primera capella situada a mà dreta entrant
a la Seu per la porta Nord, que encara mostra a la clau de volta una imatge del sant bisbe.
3 .- «El escultor trecentista Berenguer Ferrer: un eslabón más en la penetración del arte francés en
Cataluña», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (Universidad Autónoma de Madrid),
II (1990), p. 75-96.
4 “L’escultura gòtica a la Seu de Manresa”, a Manresa medieval. Història, art  cultura a l’Edat mitjana,
Amics de l’Art Romànic del Bages, Manresa 2000, p. 63-101.
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LA SEU DE MANRESA
a Internet

L’ART MEDIEVAL A LA XARXA

Carme Torras i Bacardit

Encetem un nou capítol al Butlletí,
amb l’ànim d’apropar als nostres
socis i amics aficionats a «navegar»
per la xarxa d’Internet, adreces i links
relacionats amb l’Art i la Història
medieval. En començar, però, ens
calia parlar d’un WEB que ens ha
captivat especialment. L’autor n’és el
periodista manresà Joaquim Aloy,
que dedica un munt de planes i
recursos gràfics a destacar el
monument de «La Seu de Manresa»,
especialment el procès que feu
possible el seu salvament de
l’enderroc l’any 1936.

Es tracta doncs d’un WEB carregat
d’imatges valuoses -algunes d’elles
inèdites-, que ens apropa també als
moments en que bona part del
patrimoni medieval de la ciutat
desaparegué.

Com diu l’autor ...Aquest web pretén

retre un modest homenatge a totes

les persones i col·lectius que, en unes

circumstàncies molt difícils, es van

mobilitzar per evitar que la Seu

desaparegués. També vol aportar

informació sobre un tema molt

complex, confús i força desconegut

com és el de les circumstàncies del

salvament de la basílica i de la

demolició d’un total de 7 esglésies

importants de la ciutat...

...mostra diverses imatges de les

esglésies desaparegudes durant la

Guerra Civil i recupera una part de

la memòria visual del paisatge urbà

anterior a la destrucció. També

mostra la valuosísima ceràmica

manresana del segle XIV...

No us perdeu, doncs, aquesta
magnífica pàgina de la nostra història.
Podeu connectar-vos-hi a l’adreça:

http://www.guiamanresa.com/laseu
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Recentment hem viscut i hem pogut
participar d’una nova edició de la fira
de l’aixada, que des de fa uns anys
es realitza pels volts de la festa de la
Llum1 . Com en altres ocasions, tret
del primer dia, deslluït per culpa de
la pluja, aquesta nova edició ha estat
un èxit de públic i de participació. I
això és ben lògic, atès que el
medievalisme ven, i a Catalunya
encara més, gràcies
a la identificació
que des de la
Renaixença s’ha fet
de l’edat mitjana
com al moment del
naixement i màxim
esplendor del país.
Si bé és cert que fins no fa gaire el
medievalisme s’exercia a través de la
cultura i amb l’estudi i la visita dels
monuments medievals –un exemple
en seria l’existència d’una entitat com
la nostra-, d’uns anys ençà, el
medievalisme es manifesta, cada cop
més, per la banda de l’oci. Així, arreu
del nostre país, allò que vint anys
enrera s’anomenaven fires d’artesans,
ara han passat a ser “mercats
medievals”. Només cal engalanar

LA  «FIRA MEDIEVAL»  DE
L’AIXADA

Marc Torras i Serra

l’entorn, vestir els firaires “a la
medieval” i programar alguna
actuació de lluita amb espases o fer
voltar alguna bruixa –el segle XIV no
hi havia bruixes !- i ja tenim la fira
medieval estàndard per a la festa
major del nostre poble.

Així, de fires i mercats de recreació
medieval n’hi ha molts, arreu de

Catalunya i a
l’Occitània més
propera –on,
amb l’excusa
dels càtars, han
sabut crear tot un
nou turisme
cultural i molts

llocs de treball a unes zones molt
deprimides econòmicament. Amb tot,
cal remarcar que, si més no a
Catalunya, de fires amb nom propi o
representacions d’ambientació
medieval més ben aconseguida, ja no
n’hi ha tantes: les representacions del
rapte de les cent donzelles, a Bagà,
el festival Terra de trobadors i el
mercat medieval de Castelló
d’Empúries, o les festes de Sant Jordi
de Montblanc –on s’ha arribat a

1 El present article és una ampliació del que es va publicar al diari Regió 7 el dia 16 de febrer amb el
títol de La nostra fira medieval.

LA FIRA MEDIEVAL DE L’AIXADA
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representar les sessions de corts,
seguin les actes de les corts originals
i en el mateix lloc on aquestes es van
celebrar. I, també, les festes del
Renaixement de Tortosa, on es fan
recreacions de fets succeïts a la ciutat
i on la gent –botiguers, firaires i
ciutadans de carrer- es vesteix seguint
uns patrons que es faciliten des de
l’organització i amb uns teixits que
reprodueixen fidelment els vestits i
robes que podem veure a la pintura o
que trobem descrits en els documents
dels segles XV i XVI.

Davant de la proliferació i de l’èxit
arreu de Catalunya dels mercats
medievals i de la competència que
s’estableix entre ells a l’hora
d’atraure el públic local i forà, a
Manresa, per sort, juguem amb
avantatge: tenim una molt bona
excusa. Així, a més de les paradetes

típiques de productes artesans, o no,
i dels oficis antics (el cisteller, el
vidrier, el ferrer, i d’altres), la història
i la llegenda de la Llum ens permet
posar una data concreta a la nostra
fira medieval –l’any 1345- i permet
als organitzadors programar
actuacions a mida: el canvi de guàrdia
al lloc on hi havia una de les portes
de la muralla, l’arribada del rei Pere
III i del bisbe Galceran Sacosta a la
ciutat, l’esbroncada al bisbe, joglars
que expliquen el miracle, i al final de
tot, l’arribada de la Llum, en uns
carrers que si bé en alguns llocs han
canviat força des del 1345, en d’altres
no han canviat gaire. Sens dubte,
també hi ajuda molt la col·laboració
de les entitats de la ciutat que,
cadascuna dins del seu camp,
participen en l’organització i el bon
desenvolupament de la festa. Un
exemple d’això darrer en seria

Les parades d’Artesans amb oficis «medievals» esdevenen una bona ambientació.

Foto: Ignasi Rubinart
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l’exposició de ceràmica manresana
que s’ha fet en col·laboració amb el
Museu o els grups de guies que,
organitzats des d’Amics de l’Art
Romànic del Bages, han explicat la
història i característiques de llocs,
medievals o no, del barri vell. Tot
plegat fa que es manresanitzi i
s’afegeixi un xic de qualitat
d’interpretació històrica allò que, a un
altre lloc, no fóra, i no és, altra cosa
que un mercat medieval més.

Amb tot, hi ha diverses coses per a
polir. Unes tindrien a veure amb
aspectes més visuals i d’imatge. Així,
si en edicions anteriors ja anava bé
penjar escuts i banderes inventats o
improvisats, potser caldria, cada
vegada més, reproduir escuts reals,
pertanyents a personatges o a famílies
manresanes o catalanes del segle
XIV. El primer que caldria fer seria
omplir la fira d’escuts de la ciutat –
l’únic que aquest any es veia a la
façana de l’ajuntament nou ni tan sols
és l’escut de la ciutat, és una recreació
de l’escut de la Junta de la Sèquia.
Un altre escut que caldria posar arreu
de la fira seria l’escut reial (les quatre
barres), i aquest escut també hauria
de ser ben visible en el seguici del rei
i en els soldats que l’acompanyen. En
un altre aspecte, caldria ajustar una
mica els continguts i no deixar-nos
endur per la història fàcil. Això ve a

tomb pel “campament càtar” que
aquest any hi havia al parc de la Seu.
Està molt bé haver contractat el grup
francès que munta aquest campament
i dur-lo a Manresa, el que no està bé
es anomenar-lo “càtar”. Si el que es
vol fer és vendre el producte i atreure
a la gent, cap problema, com ja hem
esmentat, la paraula “càtar” ven. I
d’això a França en saben un munt.
Però si volem reproduir una
ambientació de la Manresa del segle
XIV, caldria anomenar-lo d’una altra
manera, atès això no té res a veure
amb els càtars, i que els pocs càtars
que hi havia a mitjan segle XIV
estaven refugiats i amagats als
Pirineus d’Occitània o, en el cas de
Catalunya, a les muntanyes de
Prades. Seria més fàcil dir les coses
pel seu nom i dir-ne un campament
de cavallers i soldats medievals. Que
volem mantenir-ne l’origen ?: doncs
seria el campament d’una ambaixada
del comte de Foix, que va a
Barcelona a veure al rei. Que tenim
la possibilitat de jugar una mica més
i podem canviar els escuts i les
insígnies que porten ?: doncs seria el
campament del rei de Navarra, que
ha vingut a Manresa a entrevistar-se
amb Pere III, o el campament del rei
de Mallorca, o el campament del
comte d’Urgell, o del duc de
Cardona.... Si volem, de possibilitats
de mantenir-nos fidels a l’època que

LA FIRA MEDIEVAL DE L’AIXADA
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es representa o a la història de
Manresa o de Catalunya, en tenim
moltes.

Igualment, i per aquests mateixos
motius, en parlar de les
representacions i de l’ambientació
històrica que omple la fira, cal
remarcar que els organitzadors encara
es queden curts, perquè hi ha moltes
més possibilitats d’ambientació,
teatralització i recreació històrica que
no pas les que s’utilitzen. Així, de la
mateixa manera que s’anomena al rei
i al bisbe pel seu nom, es podrien
preparar situacions en què
apareguessin personatges de la
Manresa del 1345: els consellers de
la ciutat, el paborde de la Seu, els
canonges, frares del Carme,
mercaders, cuireters i membres de les
famílies importants de la ciutat,
esclaus, pagesos, metges, apotecaris,
hostalers, els jueus, que vivien al call,
al costat de la plaça, i molts més
manresans i manresanes del segle
XIV i que se’ls anomenés pel seu
nom, perquè els podem conèixer a
través de la documentació: el
jurisperit Ramon Saera, els notaris
Jaume d’Arters, Pere Nadal o Pere de
Bellsolà, l’apotecari Bernat Despujol,
els mercaders Guillem de Camp,
Jaume Amargós o Guillem Ferrer, els
jueus Astruc Iussef, David de Ripoll
o Vidal Adraet, els cavallers Francesc

de Manresa, Bernat de Peguera,
Berenguer de Talamanca, Pere de
Grevalosa o Bernat de Torres, els
cuireters Pere Sarta, Ramon Andreu
o Francesc de Canyelles, el tintorer
Berenguer de Salamó, i tants d’altres.
Igualment, si es volgués, es podria
acabar d’explicar la història de la
construcció de la sèquia i, d’aquesta
manera, la temporització històrica del
mercat s’allargaria fins a finals del
segle XIV, la qual cosa permetria
teatralitzar o explicar situacions de la
història de Manresa i de Catalunya de
gairebé tot el segle XIV.

Cal tenir present que si es prengués
com a marc de referència la història
de la ciutat i de la Catalunya de finals
del segle XIII i començaments del
XIV, els actors i els guionistes que,
pel carrer o damunt de l’entarimat de
la plaça, expliquen la llegenda de la
Llum i fan petites representacions on
expliquen històries d’esclaus o
escenifiquen lluites amb espases,
tindrien al seu abast una font de petites
històries gairebé inexhaurible.
Algunes serien històries que van
passar de veritat i que trobem
reflectides en els documents o en la
literatura dels segles XIII, XIV i XV:
el saqueig de Súria pel duc de
Cardona, els viatges dels traginers
que duien el safrà des de Manresa a
París o Bruges, l’intent d’invasió

LA FIRA MEDIEVAL DE L’AIXADA
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francesa de finals del segle XIII, el
setge de Girona, el desafiament de
Bordeus, la conquesta de València i
de Mallorca, els almogàvers a Sicília
i a Grècia. Altres arguments, més de
fantasia, els podríem trobar
directament en la literatura de l’època.
Amb tot, si, com indicàvem, s’optés
per ampliar el marc històric fins al
final de la construcció de la sèquia, o
fins al final de l’edat mitjana, la
literatura i la història posterior a l’any
1345, encara ens ofereixen noves
fonts d’inspiració: el viatge de
Ramon de Perellós a Irlanda i la seva
estada al Purgatori, les aventures del
Tirant lo Blanc, la conquesta de
Balaguer i la rendició del comte
d’Urgell, i molts més.

Potser es podria jugar amb aquestes i
moltes d’altres possibilitats que
ofereix la història de la ciutat i del

nostre país i els arguments de les
cròniques i de la millor narrativa
medieval catalana i europea. La
història i la literatura medieval podrien
ser una font riquíssima d’inspiració
per a la preparació de les situacions
que es representen. Tot aquest
material el tenim als llibres i als
documents, a les biblioteques i als
arxius. Només cal buscar-ho,
treballar-ho i elaborar-ho. Però això
potser són romanços dels que ens
dediquem a la història, ja que buscar
els documents, interpretar-los i
preparar-ho tot, porta molta feina. I
al cap i a la fi, la fira de la Llum ja
compleix amb el seu comès: treure
els manresans al carrer, portar
forasters a la ciutat i situar Manresa
en el mapa, al costat de l’autopista
que porta cap als bolets, les pistes
d’esquí o el xalet de la Cerdanya.

El creixent nombre d’actors que cada any participen a la fira, caracteritzats de l’època,

complementen i donen una ambientació millor al conjunt.

Foto: Ignasi Rubinart
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CRÒNICA D’ACTIVITATS

SORTIDA A LA NOGUERA

El passat dia 9 de febrer
portàrem a terme l’excursió
per la comarca de la
Noguera. Les 80 persones,
entre socis i amics, que hi
vàrem participar gairebé
omplírem dos autocars.

Estava anunciat que faria un
bon dia, però la boira va
enterbolir el matí,
especialment durant la

visita a Sant Pere de Pons,
situada a un cim per sobre
la població de Pons, amb
una vista excepcional quan
el dia és clar. El monument,
però, s’ho  valia,
especialment la història  de
la seva restauració, portada
a terme pels Amics de Sant
Pere de Pons, una entitat que
a partir de l’any 1975 i,
especialment durant la

dècada dels 80-90 portaren
a terme la recuperació del
monument des de les ruïnes
i l’abandó  fins a convertir-
lo en un monument digne
de ser visitat i que, ara, al
cap de més de 20 anys,
encara continuen
treballant-hi,  si més no, per
arranjar tot el seu entorn.
Ens feu l’explicació en
Francesc Villegas, i fou

Vista General del conjunt de Sant Pere de Ponts, a on en destaca l’imponent campanar

octogonal, recentment restaurat.

Foto: Carme Torras
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complementat per unes
paraules  de l’historiador
local Sr. Manuel Gabriel.

Uns quilòmetres d’autocar
ens porten fins a la vila
turonada de Cubells,  rica en
art i història, que és
presidida per l’església de
Santa Maria, d’una nau amb
absis i volta de canó
apuntat. A la façana sud hi
ha una magnífica portalada
profusament decorada, que
pertany a la variant del que
se n’ha dit l’escola
lleidatana. Al seu interior
conserva una imatge de la
Mare de Déu de la Llet. És
una talla de fusta
policromada que presenta
trets gòtics, però encara
conserva el hieratisme i la
frontalitat de les peces
romàniques. Pot datar de
finals del segle XIII.

La següent parada fou a
Castelló de Farfanya, poble
voltant de grans esplanades
de secà, conserva encara
mostres ben eloqüents de la
seva importància a l’Edat
Mitjana com les restes del
castell que domina el poble,
l’església gòtica de Santa
Maria i l’església romànica
de Sant Miquel amb el
magnífic retaule gòtic.

Al migdia arribàrem a
Balaguer, antiga capital
dels comtes d’Urgell, on

resten encara empremtes de
les tres cultures islàmica,
jueva i cristiana.
Acompanyats d’unes guies
locals visitàrem, el santuari
del Sant Crist, El Pla
d’Almatà, un important
jaciment arqueològic, que
van recuperant en
successives campanyes i
que pot aportar dades molt
importants per a  la població,
l’església gòtica de Santa
Maria, on hi ha instal·lada

l’exposició permanent  de
pintura i escultura dedicada
a la Mare de Déu. Passejàrem
per les muralles fins arribar
al Mercadal,  la plaça
porxada més gran de
Catalunya.

Després de dinar a un
restaurant al costat del riu
Segre, visitàrem el monestir
de Bellpuig de les
Avellanes, recentment
remodelat  i preparat per

En Francesc Villegas ens comentà la riquesa escultòrica de la

portada de Cubells.

Foto: Carme Torras
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acollir trobades  de grups,
familiars, juvenils, de
pregària i reflexió.

Val a dir que la part més
interessant és l’església
d’un pur estil gòtic, força

Fragment del

retaule de pedra

policromat de

Castelló de

Farfanya.

Foto: Arxiu ECR

auster, i l’antic claustre, avui
convertit en un espai
museístic, però  tot el
conjunt és molt digne,
destacant en tot moment els
elements més valuosos com
peces de museu. La visita

fou un bon colofó  del dia
amb les explicacions del
Pare Superior dels germans
Maristes que regenten el
monestir.

Durant tot el recorregut
poguérem seguir les
explicacions d’història,
geografia i art d’en Francesc
Villegas, que donà un caire
més cultural a l’excursió a
la comarca de la Noguera.
Volem agrair l’obsequi que
feu un soci anònim
consistent en un aparell de
megafonia, que vàrem
estrenar en aquesta
excursió, i com ja va quedar
demostrat serà un bon
instrument per tal de facilitar
la bona audició de les
explicacions sempre que
com en aquesta ocasió el
grup sigui nombrós.

Els passats dies 15 i 16 de
Febrer, va tenir lloc a
Manresa la ja tradicional
«Fira de l’Aixada», fira que
fou concedida per el rei
Carles II l’any 1686 com a
premi i reconeixement a
l’activitat comercial i a la
influència que Manresa
exercia sobre la pagesia de
la comarca.

Una vegada més, la nostra
Entitat va col·laborar amb la

FIRA DE L’AIXADA 2003

Fira de l’Aixada amb
l’organització de les Visites
Guiades gratuïtes pel
patrimoni antic de la ciutat,
tal i com ja s’havia fet els
dos anys precedents.

Enguany, però, es va
augmentar en referència als
anys anteriors els llocs
visitables; així vàrem dur a
terme visites comentades a
La Seu -i dins d’aquest
entorn en concret vàrem fer

les visites guiades als
retaules gòtics, al Museu de
la Seu, i una visita
comentada general de
l’arquitectura-, també
vàrem fer les visites de la
Capella de Sant Ignasi
Malalt i la Capella del Pou
de la Gallina. Les novetats
d’aquest any foren les
visites guiades a
l’Ajuntament de Manresa, a
la Capella del Pòpul, el
Museu Comarcal de
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Manresa i el conjunt format
per la Capella del Rapte i
l’Hospital de Santa Llúcia,
aquest dos últims indrets a
tocar al nucli antic, però que
per el seu interès històric i
artístic vam decidir d’oferir
a tots els visitants.

Val a dir que els resultats
obtinguts aquest any foren
excel·lents, tan per el que fa
al gran nombre de persones
que hi passaren (13.000),
com també per l’excel·lent
treball en conjunt de tots els
Guies i els Ajudants de
Guies, que van saber estar
en tot moment al seu lloc.
Hi col·laboraren un total de
35 persones, entre Guies i
Adjunts de Guies, que es van
encarregar en tot moment
d’explicar el nostre
patrimoni. Heus ací la gran
tasca que es va a dur a terme:
donar a conèixer a tots els
visitants i a la gent de
Manresa una part del
patrimoni històric, artístic i
cultural de la nostra ciutat.

El Museu Comarcal (sobre) i la

Capella del Pou de la Gallina

(sota), dos indrets força visitats

durant la fira d’enguany. Com

cada any, però, la Seu

s’emportà el gruix més

important de visites (prop de

5000 persones).

Foto: Jesús Sagués
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