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és per aquest motiu que, sens 
dubte, cal veure en els ca-
nonges de Barcelona els pro-
motors de la reedificació de 
l’església i de la realització de 
les seves pintures murals, que 
devien estar concloses ja el 14 
de novembre de l’any 1122, 
quan el nou temple fou con-
sagrat pel bisbe sant Oleguer. 
Certament no cal pensar, com 
alguna vegada s’ha suggerit, 
que fou la família senyorial 
dels Santa Co loma la impul-
sora de la reforma. 

Vida de Jesús 
Les pintures de Polinyà na-
rren la vida de Jesús; des de 
l’anunciació del seu naixe-
ment fins a la seva passió i 
mort. I, paral·lelament, pre-
senten diverses escenes terro-
rífiques del dia de la fi del món 
i del judici final, inspirades en 
l’Apocalipsi de sant Joan. Es 
tracta d’un programa icono-
gràfic molt ben planejat, que 
ofereix un cicle iconolò gic 
complet, on s’explica visual-
ment i pedagògica la vinguda 
de Crist i el seu retorn a la fi 
dels temps. 
Alguns historiadors han apun-
tat que aquestes pintures de 
caràcter apocalíp tic podien 
haver rebut la influència de les 
miniatures dels beatus, és a dir, 
els manuscrits transmissors 
del Comentari a l’Apocalipsi 
de Beat de Liébana, tan visto-
sament decorats. I, certament, 
que un artista català de l’època 

El programa 
iconogràfic de les 
pintures 
murals de Polinyà
i el seu ideador 
Jesús Alturo i Tània Alaix 
Universitat Autònoma 
de Barcelona 
Fotos: Museu Diocesà de Barcelona

Aquest text va ser publicat a la 
revista Catalunya Cristiana. Núm. 
1957 (19 de març de 2017), p. 27. 
Les conclusions són el resultat de 
la investigació realitzada en el marc 
del projecte de recerca HAR2013-
41134-P, concedit pel Ministerio de 
Economía y Competitividad.

L’església de Sant Salvador de 
Poli nyà és una autèntica joia 
del ro   mànic català, malgrat 
que sovint quedi oculta enmig 
de la febril activitat del Vallès 
Occidental. La seva petita 
construcció, tan acollidora; 
les seves pintures mu rals, tan 
ben conformades, ens susci-
ten una viva emoció. Poc im-
porta que, d’aquests frescos, 
només se n’hagin conservat 
alguns fragments. Són restes 
suficients per admirar la supe-
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Mantenir el nivell ben Amunt! És el que procurem fer sempre. 
A cada reunió, a cada trucada o gestió que fem, ens preocupa, 
mantenir el nivell ben alt. No volem treballar de qualsevol ma-
nera, només per “sortir del pas”, sinó per mirar d’agradar cada 
cop més. Mantenir aquelles activitats tradicionals de la nostra 
entitat ens dona personalitat, renom i, en definitiva, fa que si-
guem un referent dins del nostre entorn geogràfic. Aquest és el 
nivell que hem de mirar de no perdre. Ens referim a activitats 
com el Curs de Cultura Medieval, el cicle de Música i Romà-
nic, el viatge d’estiu, el Butlletí, conferències i excursions, entre 
d’altres. Som coneguts per tot això, i per tant cal cuidar-ho i 
mantenir-ho.

Ara bé, també cal posar-se al dia adaptant-nos a la nostra rea-
litat. Moltes coses no les podem fer sols, doncs ens cal sovint, 
coordinar-nos amb altres entitats o particulars per tal de tenir 
accés a tot arreu, alhora que, mirar d’arribar a tothom. Les en-
titats, associacions, agrupacions, o com els hi volguem dir, no 
poden tancar-se en si mateixes. En una ciutat com Manresa hi 
ha més de dues-cents entitats, i si hi afegim la comarca, la xifra 
potser es duplica o més i tot. Ara bé, es fa més força i per tant, 
més repercusió, si unes quantes d’aquestes associacions es po-
sen d’acord entre elles per fer activitats conjuntes. És el futur, o 
més ben dit, és el present; nosaltres, els Amics de l’Art Romànic 
del Bages, ja fa temps que ho anem fent, no tan sols amb altre 
entitats, sinó també participant en esdeveniments de la nostra 
ciutat i el Bages.

Fer servir equipaments emblemàtics o cèntrics de les nostres 
poblacions hi ajuda molt, especialment pel que fa a la facilitat 
que tenen les persones de visitar aquests recintes ubicats en ca-
rrers concurreguts. La nostra voluntat és continuar donant-nos 
a conèixer, però sabent que hi ha coses que canvien: ja no hem 
d’esperar que ens vinguin a veure; sortim nosaltres i mostrem-
nos. Com diem sempre, amb la participación de tothom, hi te-
nim molt de guanyat.

Per acabar, volem expresar el nostre agraïment a una persona 
que, durant aquests anys, ha portat amb molta dedicació i ofici, 
l’apartat de l’entrevista del nostre butlletí. Parlem de la Maria 
Costa Sanmartí, qui per raons familiars i professionals, ho ha 
hagut de deixar. Ho sentim però ho entenem, i des d’aquest breu 
escrit, rep una forta abraçada, Maria! La secció de l’entrevista 
restarà temporalment aparcada, tot i que ens agradaria tornar-la 
a posar en marxa. Esperem que ben aviat.

rior quali tat artística del mes-
tre que devia dirigir la seva re-
alització. Les escenes, per ell

o sota les seves ordres execu-
tades, no ens deixen indife-
rents; ens arriben al cor i ens 
commouen, encara avui, per 
la força extraordinària de les 
seves pin zellades, tan expres-
sives i fermes, tan antigues i 
picassianes. Particularment 
emotiu ens resulta el quadre 
en què Jesús, amb un rostre 
ben serè i inspi rador de pau, 
agafat del braç per un esbirro, 
es disposa a prestar declaració 
al Pretori davant un Pilat con-
fós mentre un soldat l’observa 
amb mirada més atenta que no 
pas vigilant. 

La de Sant Salvador fou una 
església que, possiblement, 
deu els seus orígens a una ca-
pella domèstica d’algun cristià 
opulent d’entorn al segle IV. 
Aquest podria haver estat el 
mateix Paulí, el senyor d’una 
antiga vil·la romana que do-
naria nom a l’actual poble de 
Poli nyà. I el cert és que, per la 
documen tació escrita que s’ha 
conservat, sabem que aquesta 
església, si més no al segle 
XI, pertanyia a títol particu-
lar, com podia esdevenir-se 
en aquell temps, a Guislabert, 
bisbe de Barcelona, de qui era 
propietat no per la seva supe-
rior condició eclesiàstica, sinó 
com a mem bre poderós de la 
família vescomtal. Però, l’any 
1056, aquest prelat la donà al 
capítol catedralici barceloní. I 
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amb els agents causants. 

Però qui fou aquest pintor, ho 
ig norem, ara com ara, per com-
plet, i sols podem deduir que 
es tracta de la mateixa perso-
na que, coetàniament, dugué a 
terme les pintures murals de la 
veïna església de Santa Maria 
de Barberà. Amb tot, no man-
quen noms de diversos artistes 
o simples artesans que van 
treballar a Barcelona al segle 

s’hi hauria pogut inspirar, per-
què els beatus fo ren copiats al 
nostre país i també hi circula-
ren exemplars vinguts de fora. 
Basti recordar que el cabiscol 
Joan de la catedral de Girona, 
el 1078, feu donació a aquesta 
seu de l’exemplar que posseïa 
d’un beat copiat l’any 975 per 
Sènior i pintat per una dona 
de nom Ende; d’aquest hom 
tragué una còpia, entre final 
del segle XI i inicis del XII, 
actualment conservada a Torí. 
La Cartoixa de Montalegre en 
posseí un altre de començos 
del segle XII i, encara que ja a 
la segona meitat de la mateixa 

centúria, l’escriptori de Po-
blet produí el que actualment 
és a Salamanca. El de la Seu 
d’Urgell, per la seva banda, 
d’inicis del segle XI, era ja a 
la Seu, pel cap baix, el 1147. 
No seria impossible, doncs, 
que, en el cas concret de Po-
linyà, la influència dels bea-
tus damunt les seves pintures 
hagués pogut ésser directa. 
Però, qui va concebre aquest 
progra ma pictòric? El pintor, 
més si era un laic, com presu-
miblement succeí a Polinyà, 
es limitaria a executar el plan-
tejament formulat per qui va 
idear el missatge a transmetre, 

una persona o un col·lectiu 
que havia de ser necessària-
ment culte. I aquí creiem que 
cal fixar-nos de nou en els 
canonges de Barcelona. No 
volem dir amb això, que, en 
determinades avinenteses, ar-
tista i planificador no pogues-
sin coincidir en una mateixa 
persona. Però no devia ésser 
el més habitual, i, tot i així, 
abans d’iniciar el seu projecte, 
el pintor bé el devia discutir 

XII. Esmentem, només a tall 
de mostra, uns musulmans in-
nominats que van pintar per al 
comte Ramon Berenguer IV el 
1157; un Guillem testimoniat 
en tre el 1151 i el 1201; un sa-
rraí, de nom Haly, documentat 
el 1169; un Olivar de 1185. El 
més antic de tots els coneguts, 
del segle XI, és un tal Pere, di-
funt ja el 1032, i pare del tam-
bé pintor Galceran. 

D’altra banda, és possible que, 
en el cas de les esglésies pa-
rroquials, a l’hora de preparar 
la decoració, es deixés sentir 
també la veu del rector; so-
bretot si aquest tenia la cultura 
sufi cient. A Polinyà no manca-
ren preveres provistos d’una 
certa competència cul tural. La 
relativa proximitat de l’escola 
episcopal de Barcelona, hi 
devia ajudar. I, fins i tot, hem 
pogut identificar un sacerdot 
d’altes capacitats i de notable 
instrucció, com el prevere Ra-
mon Miró. Però aquest ja era 
mort el 1122. Per la qual cosa 
pensem exclusivament en els 
canonges barcelonins com a 
ins piradors del projecte icono-
gràfic. No debades, entre ells, 
hi havia mestres i escribes de 
mèrit. 

Hipòtesi versemblant 
I podríem arribar àdhuc a 
identifi car aquest personatge? 
En el cas de Polinyà creiem 
que, almenys, ens hi podem 
atansar. El bisbe consagrant, 

sant Oleguer, tingué com a 
secretari un erudit tan destacat 
com el canonge, gramàtic i 
canonista Renall, que, ori-
ginari del Llenguadoc, ja des 
de l’any 1110, apareix amb 
certa assiduïtat a Barcelona, 
i que fou l’autor de la seva 
biografia, la Vita beati Ole-
garii, a més d’altres textos, 
com la Passio sanctae Eulaliae 
Barcinonensis o uns versos 
de corpore Domini. No se-
ria sorprenent, doncs, que un 
hom hagués recorregut a ell, 
pel seu prestigi, autoritat i co-
neixements, per tal que plani-
fiqués el programa iconogràfic 
de Sant Salvador de Polinyà. 

És sabut que fins i tot s’ha pen-
sat en la seva persona com a 
autor de la còpia d’un Comen-
tari a l’Apocalipsi d’Apringi 
de Beja, en els nostres dies 
conservat a Copenhaguen, tot 
i que, darrerament, hom ha 
posat en dubte aquesta atribu-
ció. En qualsevol cas, co piat 
aquest còdex el 1132, segons 
que sembla, a Barcelona, és 
un clar indici de l’interès pels 
comentaris a l’Apocalipsi en-
tre els canonges barcelonins, 
dins dels quals sobresortia la 
personalitat preexcel·lent del 
mestre Renall, que molt bé 
hauria pogut ésser l’impulsor 
d’aquesta còpia barcelonina, 
com, tal vegada, estigué darre-
ra de la trans cripció del beatus 
de Girona, en la qual catedral 
també prestà els seus serveis.  

Diverses escenes de l’Apocalipsi. 
© Museu Diocesà de Barcelona  

  Jesús al Pretori davant Pilat.
   © Museu Diocesà de Barcelona

 Signatura autògrafa de Renall. © Arxiu Diocesà de Girona
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Un projecte 
museològic en 
temps de guerra 
(1937). El museu 
de la vegueria de 
Manresa1
Jordi Torner Planell

La guerra de 1936-1939 va 
comportar un escenari excep-
cional en tots els àmbits de 
la vida i, també, pel que fa al 
patrimoni cultural. L’any 1937 
es plantejarà la possibilitat de 
crear un gran museu a la Ca-
talunya central. En el present 
article volem donar a conèi-
xer aquesta singular iniciativa 
cultural i les raons i les cir-
cumstàncies en què va sorgir. 
Només el doctor Gasol n’ha 
fet referència en una ressenya 
sobre la trajectòria històrica 
dels museus manresans1.

La revolta del juliol del trenta-
sis va ser aturada a Catalunya 
amb la participació de forces 
molt diverses, entre aquestes, 
la guàrdia civil, els guàrdies 

d’assalt i, també, la CNT, en-
tre d’altres. Una de les con-
seqüències va ser l’armament 
d’organitzacions polítiques i 
sindicals. Gabriel Cardona2 
ha assenyalat com a exemple 
que la multitud asaltà el parc 
d’artilleria de Sant Andreu i 
s’apoderà d’uns 30.000 fu-
sells i altre material de gue-
rra i afegeix: “Aquesta massa 
armada, molt més nombrosa 
que les forces d’ordre de la 
Generalitat, es va constituir 
com l’únic poder als carrers”. 
L’alçament militar es va atu-
rar en el nostre país però, al 
mateix temps, hi va haver 
una fragmentació i disper-
sió del poder a tot Catalunya 
que hom ha definit com “una 
situació de buit de poder, om-
plert per una multiplicitat de 
poders de diferent signe i li-
mitat a àmbits determinats”3. 
Calia recompondre la situació 
i implicar les diferents forces 
polítiques i sindicals en el nou 
escenari. Així va néixer el Co-
mitè Central de Milícies An-
tifeixistes; era una forma, un 
intent de coordinar i contro-
lar el nou context que s’havia 
creat. Va ser un procés ple de 
tensions, sobretot, amb for-
ces com la CNT i la FAI, on 
convivien dues realitats que, 
en ocasions, col·lisionaven: 
la necessitat de col·laborar a 

guanyar la guerra i els prin-
cipis ideològics que volien 
transformar la societat i esta-
blir un nou ordre. Es va arri-
bar a un cert equilibri, i serà en 
aquest període que tindrà lloc 
l’Assemblea de Municipis. 

1. L’Assemblea 
de Municipis de 
la VII Vegueria
L’ordenació territorial de Ca-
talunya i l’adscripció de les 
comarques en zones o regions 
era molt recent i gairebé no 
s’havia implementat. El 27 
d’agost de 1936 es va aprovar 
un primer decret, impulsat per 
la Conselleria d’Economia, 
que implantava la nova es-
tructuració del país. Un decret 
del 25 de desembre del ma-
teix any va conferir caràcter 
general a la divisió territorial. 
L’Ajuntament de Manresa, 
en la seva convocatòria, va 
utilitzar un llistat del Depar-
tament Tècnic d’Indústria 
i Comerç de la Conselleria 
d’Economia, datat el 5 de ge-
ner de 1937. La relació ja in-
corporava alguns dels canvis 
en la nomenclatura dels mu-
nicipis que s’havien produït 
el desembre de l’any 1936 
i el gener de 1937. Aquesta 
conselleria va ser pionera en 

la utilització oficial de les re-
gions que més endavant, a fi-
nals de l’any 1937, adoptaran 
el nom de vegueries.

La setena regió amb capital a 
Manresa estava formada per 
les comarques de la Catalun-
ya central amb un total de 106 
municipis. Els dies 15, 16 i 17 
de febrer de l’any 1937 es ce-
lebrarà, a la capital del Bages, 
l’assemblea dels consells mu-
nicipals de la setena vegueria, 
impulsada per l’Ajuntament 
de Manresa. Es farà al Teatre 
Conservatori.

Les dades que tenim sobre la 
participació són parcials; tan-
mateix, podem assenyalar que 
el primer dia hi van participar 
54 ajuntaments representats 
per 108 delegats. La participa-
ció dels municipis del Bages 
i el Solsonès va ser molt alta, 
vorejant el 75%, en canvi, en 
el cas de l’Anoia i el Bergue-
dà no va assolir el 20%. En 
les darreres sessions es posa 
de manifest la disminució 
d’assistència de delegats. 

El 27 de gener el comitè per-
manent de l’Ajuntament de 
Manresa acordava la celebra-
ció de l’assemblea i aquesta ja 
s’inaugurava el dia 15 de fe-
brer. L’engranatge administra-
tiu va funcionar d’una forma 

1.- Aquest article es va publicar a la revista Oppidum. Revista cultural del Solsonès, núm. 11, any 2011. El meu agraïment a 
les persones que han contribuït amb les seves aportacions a millorar aquest article: Pilar Blesa, Jaume Bernades, Fran-
cesc Casafont, Roser Grau, Eduard Lozano, Ramon Planes, Francesc Serra, Marta Torra, Rosa M. Vila i als arxivers i 
arxiveres que ens facilitat la nostra tasca.

2.- CARDONA, Gabriel. De l’aixecament militar a la Guerra. A: Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. 
De la gran esperança a la gran ensulsiada (1930-1939). Vol 9. Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1999. Pàg. 212-229. 

3.- MONJO, Anna. L’economia entre revolució i guerra. A: Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. De 
la gran esperança a la gran ensulsiada (1930-1939). Vol 9. Pàg. 231

  (Imatge superior) Imatge de l’església del Roser d’Igualada, que va ser ha-
bilitada, durant la guerra, per ubicar-hi un futur museu. La fotografia va ser 
feta, avançats els anys quaranta, pel fotògraf  Procopi Llucià (ACI/AMIG).
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molt àgil, fet que va permetre 
aquesta rapidesa. La convo-
catòria s’adreça als diferents 
consistoris el dia 28 de gener i, 
alguns, ho rebran a inicis de fe-
brer, com Rajadell, el dia vuit. 

L’acta del ple municipal de 
l’Ajuntament de Manresa, de 
6 de febrer24, ens informa de 
l’acord del comitè permanent 
de data del 27 de gener: “[...] 
que per a tractar de resoldre 
importantíssims afers tal com 
l’atur forçós, servei de mili-
cians, sanatori, pantà de Ca-
brianes, terres abandonades, 
conversió d’altres en regadiu 
i altres, ha estat organitzada 
una Assemblea de Consells 
Municipals de la 7ª Vegueria”.

La convocatòria formada per 
un total de deu temes ens as-
senyala alguns punts molt con-
crets i altres més protocolaris 
o generals. En el primer grup 
hem d’assenyalar els següents:

• Unificació dels serveis dels 
milicians

• Possibilitat de crear un mu-
seu de zona

• Sanatori Tuberculós del 
Miracle

• Possibilitat de c o n v e r t i r 
l’Hospital de Manresa en 
hospital de vegueria

• Col·laboració dels serveis 
d’investigació i vigilància 

de la setena regió
• Aspectes econòmics com 

l’atur forçós, la indústria, 
la mineria, el comerç i 
l’agricultura

També s’afegia un apartat 
per assumptes generals que 
deixava oberta la possibili-
tat de tractar altres temes. La 
convocatòria era signada per 
l’alcalde de Manresa Josep 
Corbella i Sunyer. 

Els consells municipals, rebu-
da la notificació-convocatòria 
de l’assemblea, procedien a 
nomenar els seus delegats i 
comunicar-ho a l’ajuntament 
manresà. En el cas de Solsona 
es va nomenar a Lluís Sorri-
bes, Jaume Clotet, Francesc 
Viadiu, Josep Soldevila i An-
toni Jusmet, però només ens 
consta la participació de Jo-
sep Soldevila i Jaume Clotet i 
Vives. El primer era escrivent 
a cal Massana i quan va ser 
cridat a l’exèrcit va ser subs-
tituït a l’ajuntament per Joan 
Algué; el segon era metge i va 
exercir com a metge forense a 
partir de l’any 19373. 

1.a. Les sessions i el 
seu desenvolupament
L’inici de l’assemblea, esta-
va previst pel dia 15 de fe-
brer, a les tres de la tarda, al 

punts que s’han de tractar a 
les sessions s’inicien amb la 
lectura d’un dictamen o infor-
me que ha estat elaborat pels 
tècnics o pels caps de depar-
tament de l’Ajuntament de 
Manresa. És el document base 
que proporciona elements per 
a la discussió de cadascun 
dels diferents àmbits.
El primer tema és el referit 
als milicians. Manresa expo-
sa que està equipant els mi-
licians de tota la comarca i, 
això, comporta una càrrega 
econòmica important. És un 
tema que va acompanyat d’un 
llarg debat i ens dibuixa una 
situació complexa i amb reali-
tats molt diverses. Es posa de 
manifest el ventall d’activitats 
que s’han fet en els diferents 
municipis per a recaptar fons 
per a aquesta causa: subs-
cripcions, funcions de teatre, 
balls, etc. Surten aspectes 
econòmics i altres problemes 
com l’equipació, la manca de 
disciplina o els desapareguts, 
vinculats als milicians. Inter-
venen molts municipis i en 
repetides ocasions: Balsareny, 
Callús, Igualada, Gironella, el 
Pont de Vilomara, Manresa, 
Navàs, Castellet de Llobregat, 
Navarcles, Súria. 
Els temes es discutien, 
avançaven i es tancaven a 
través d’unes proposicions 
que eren votades i havien 

Teatre Conservatori, però no 
assenyalava la seva duració 
d’una forma concreta -només 
ens deia: “[...] amb segure-
tat durarà uns tres dies”6. 
La primera sessió s’obre a 
les quatre i set minuts. Es 
porten a terme les tasques 
preparatòries: control dels as-
sistents, credencials, etc. La 
presidència fa una exposició 
dels motius. És un parlament 
generalista i, a continuació, 
es negocia i s’estableix “una 
mena de Reglament inte-
rior de l’Assemblea que serà 
l’instrument de funcionament 
de la mateixa”. 

Manresa volia presentar-se 
com a capital de vegueria i 
exposar algunes realitzacions 
que encarnaven valors repu-
blicans. S’assenyala la pos-
sibilitat que es puguin visitar 
establiments emblemàtics pel 
govern municipal: l’hospital, 
els menjadors públics, el grup 
escolar Renaixença. Es propo-
sa que es portin a terme dues 
sessions diàries: una a la tarda 
i, l’altra, a la nit. Es constitueix 
una mesa de discussió forma-
da per Manresa –presidència-, 
Berga –secretaria d’actes- i 
Cardona –secretaria de parau-
les. La seva composició serà 
rotatòria entre els diferents 
municipis que hi intervenen. 
La mecànica que s’estableix 
consisteix que cadascun dels 

de reflectir el parer majori-
tari de l’Assemblea. En oca-
sions, com en aquest cas, 
s’assenyalava més d’una 
proposició. La primera pro-
posta encapçalada per Navàs 
assenyala que correspon a la 
Generalitat atendre a tots els 
milicians, ressaltant que és 
una competència del govern 
català i els pobles han d’estar-
hi al seu servei. El contrapunt 
el trobem en la postura que té, 
com a màxim representant, el 
municipi de Castellet: es de-
mana que els municipis han 
de tenir un paper protagonis-
ta i s’apunta una fórmula que 
centralitzaria en una població 
de la vegueria la mancomuni-
tat de serveis per fer front a les 
despeses dels milicians. 

La qüestió econòmica, analit-
zada des de multitud d’angles, 
serà un dels punts centrals 
de l’assemblea. Els aspectes 
agrícola, comercial, indus-
trial, la lluita contra l’atur 
forcós, l’exportació, la unifi-
cació de salaris… seran dis-
cutits profundament. En al-
guns d’aquests temes quedarà 
palès el paper i la influència 
dels sindicats. La memòria 
agrícola que es va presentar 
va ser elaborada pel cap del 
Departament d’Agricultura 
de l’Ajuntament de Manresa, 
Josep Solé, i ens aporta força 
dades centrades en la comarca 

4.- AAM (Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Manresa). Llibre d’Actes del Ple Municipal 1936-1937.
5.- Informació facilitada per Francesc Casafont. També, ACS (Arxiu Comarcal del Solsonès). Fons de l’Ajuntament de 

Solsona. Llibre de Caixa 1934-1937. UI. 305.
6.- ACBG (Arxiu Comarcal del Bages). Fons de la Ciutat de Manresa. Lligall de VII Vegueria. En el diari Dia. Diari 

Republicà d’Esquerra de Manresa se’n van fer unes cròniques.

Article

 (Foto superior) Museu de Solsona. 
Transport d’objectes artístics. 
L’interès general d’aquesta 
fotografia està en el fet que ens 
mostra l’activitat de l’institució, 
en el trasl ·lat d’objectes artístics. 
L’excepcionalitat dels anys del 
conflicte bèl·lic van comportar 
grans esforços per millorar 
les tècniques de seguretat en 
els transports dels objectes. És 
de procedència desconeguda 
i actualment està classificada 
MDCS 272. (ACS / Fons Vicens)

  (Foto inferior) La Mare de Déu del 
Patrocini, la seva salvació agafà 
aires d’èpica. La perseverança de 
Lluís Rubiralta i el seu equip i les 
encertades gestions del secretari 
municipal senyor Gaya van fer 
que aquesta escultura de prestigi 
internacional no es perdés. Va ser 
restaurada per Francesc Contel 
del Museu Arqueològic de Bar-
celona en plena contesa bèl·lica. 
(ACBG Fons Lluís Rubiralta).
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Un dels objectius de 
l’Assemblea era establir uns 
mecanismes que poguessin 
garantir l’eficàcia dels acords 
presos. La figura dels delegats 
i la creació d’uns òrgans de 
coordinació eren dos elements 
claus. Així, en la darrera sessió 
es va acordar, a proposta de la 
presidència exercida per Igua-
lada, la creació d’un Comitè 
Permanent de Relacions. Es 
formaria un secretariat que es-
taria a Manresa i cada comarca 
nomenaria un delegat comar-
cal que seria el coordinador7. 

1.b. El debat sobre 
la creació d’un 
Museu de Zona8

Seguint la mecànica esta-
blerta en el funcionament 
de l’Assemblea es llegeix el 
dictamen. Ho fa el conseller 
de cultura de Manresa, Josep 
Torra, que és presentat com a 
autor. Tanmateix, en la docu-
mentació de Lluís Rubiralta hi 
ha un document mecanogra-
fiat, amb una nota manuscri-
ta i afegida amb posterioritat 
per ell mateix que diu “signat 
Lluís Rubiralta i Garriga. 
Prec adreçat a l’Alcalde de 
Manresa-còpia-”. El docu-
ment porta data del 9 de des-
embre de 1936. És la proposta 

del Bages i no pas en el con-
junt de la zona. Per exemple, 
xifra en 5.700 el nombre de 
treballadors del camp i assen-
yala com a productes princi-
pals el blat, el vi, l’ordi i les 
hortalises, destacant els dos 
primers. Fa una aproximació 
de la superfície de cultiu en 
16.500 quarteres i, d’aquestes, 
3.500 de regadiu. Un dels 
aspectes més destacats és la 
presentacio d’un projecte que 
havia de canviar la realitat 
agrícola i econòmica de la 
comarca: la construcció del 
pantà de Cabrianes, entre el 
Pont de Vilomara i Sallent. 
Recolliria les aigües del Llo-
bregat, s’establiria una xar-
xa de preses i es connectaria 
amb el riu Cardener. Es van 
fer unes previsions de la ri-
quesa que generaria aquesta 
obra i es va presentar com un 
important revulsiu econòmic. 
L’informe va ser discutit i ho 
va ser amb força; sobretot pels 
representants d’Igualada. La 
seva argumentació es basava, 
primordialment, en dos punts: 
primer, les dades econòmiques 
i tècniques relatives a la seva 
construcció no eren realistes i 
ho contrastava amb les dades 
dels estudis que tenia el con-
sistori anoienc per a la cons-
trucció de l’embassament de 
Jorba; segon, aquest no era un 

projecte de la vegueria, era un 
projecte de Manresa i el Bages.
També es tracten temes vincu-
lats a la seguretat com els ser-
veis d’inspecció i vigilància 
dels pobles de la setena zona 
i els tribunals populars de jus-
tícia.
La situació sanitària va ser 
estudiada en la correspo-
nent memòria que presentava 
l’estat de la qüestió i avançava 
un seguit de propostes. Assen-
yalava els equipaments que 
tenien un paper comarcal o 
supracomarcal com l’Hospital 
de Manresa (que proposava 
denominar-lo Hospital Clí-
nic de Manresa i de la Setena 
Regió), el Casal de Vellesa, 
el Sanatori de la Culla. Tam-
bé es va tractar la situació del 
sanatori de tuberculosos del 
Miracle. Es remarquen les mi-
llores que s’han realitzat, so-
bretot, en el cas de l’Hospital 
i, també, com es podrien aug-
mentar. Així mateix, es fa una 
proposta de finançament que 
combina l’aportació particu-
lar i dels consells municipals. 
La discussió d’aquest apartat 
va tenir dos punts de contro-
vèrsia: primer, els serveis que 
s’estaven plantejant tenien un 
caire comarcal però no eren 
del conjunt de la vegueria; se-
gon, el finançament i els seus 
mètodes d’aplicació. 

de la creació del Museu de la 
Setena Regió. Ens assenyala 
que s’han “consultat autorit-
zats elements tècnics dels ser-
veis de Monuments i de Mu-
seus de la Generalitat”. Ens 
sembla poder afirmar, tant per 
la data com pels objectius del 
document, que l’autoria o la 
base de l’informe cal atribuir-
la a Lluís Rubiralta i Garriga9. 

La primera intervenció la fa 
Solsona10 i, segons la docu-
mentació que tenim, no torna 
a intervenir. La seva postura 
és molt clara i taxativa: “no-
saltres tenim el nostre museu 
que és un dels més importants 
de Catalunya i ens sabria molt 
greu que ens n’haguéssim 
de desfer”, oferint, això sí, 
col·laboració vers el nou mu-
seu que es proposa crear. La 
presidència intenta cercar un 
punt d’equilibri, de consens 
entre la proposta del dicta-
men i la postura solsonina i 
assenyala: “És veritat que hi 
ha pobles que ja tenen el seu 
Museu organitzat, però tam-
bé és veritat que hi ha molta 
cosa esgarriada i entenc que 
és d’aquestes que caldria 
parlar i tots ens hem de ma-
nifestar per veure si formem 
alguna cosa que sigui digne 
de visitar-se”. Però aquesta 

via intermèdia no prosperarà 
i es formaran dos fronts: el 
primer, que defensaran Sol-
sona i Igualada a favor de 
crear un Museu de Zona però 
respectant els museus que ja 
funcionen i, un altre, partidari 
d’agrupar el patrimoni artístic 
en un gran museu. 

Sallent es manifestarà a fa-
vor de la postura de Manresa. 
Balsareny oferirà la cessió 
del castell per fer el Museu 
de Zona, proposta que posava 
en discussió la ubicació del 
Museu que el dictamen esta-
blia a la Cova de Sant Ignasi 
de Manresa.  A mesura que el 
debat avanci s’aniran flexibilt-
zant les postures, sobretot en 
la via proposada per Manresa. 
També es presentaran dife-
rents variables que acabaran 
per influir i canviar la propos-
ta inicial.

Igualada, que té un paper 
molt actiu en aquest punt de 
l’Assemblea, cercarà una via 
de consens: crear el Museu de 
Zona pels objectes dels pobles 
que no tenen cap museu de 
referència. Reforçarà aquesta 
via amb l’argument dels in-
convenients d’una excessiva 
centralització i posa en valor 
tot el que han fet fins alesho-

res. També Solsona, en la seva 
intervenció, havia incidit en 
aquest argument afirmant que 
“ja des del principi de la Re-
volució hi portem gastades de 
30 a 40 mil pessetes.” 

Des d’una actitud de compren-
sió, per part de la presidència, 
s’exercirà una forta pressió 
a Solsona i Igualada perquè 
s’uneixin a la proposta de-
fensada en el dictamen que és 
l’opció que pren més força. En 
aquest sentit, ens sembla espe-
cialment il·lustratiu reproduir 
alguns mots de la presidencia: 
“Jo no sé si Solsona i Iguala-
da porten acords concrets dels 
seus companys de Consell; si 
és així jo crec que seria difí-
cil de convèncer-los i si no-
saltres passàvem a votació i 
acordàvem que havien de ce-
dir llurs Museus, segurament 
que no acatarien l’acord de 
l’Assemblea, a més que això 
seria una coacció, cosa que 
nosaltres no hem de fer. En 
l’aspecte general, però ningú 
no podrà negar la importàn-
cia que tindria l’acoblar els 
tres Museus en un de sol i com 
seria d’important el Museu de 
la Vegueria.”

Les intervencions de Torà 
i, en grau menor, Cardo-

7.- En les actes municipals de l’Ajuntament de Manresa es pot seguir aquest tema amb molt detall.
8.-  Hem utilitzat en aquest apartat la documentació corresponent al lligall Regió VII (ACBG. Fons municipal de Manresa). 

En negreta són cites textuals dels esborranys del debat a l’Assemblea.

9.-  Lluís Rubiralta s’atribueix la paternitat del projecte (ACBG. Fons Lluís Rubiralta).
10.- El fet que Solsona sigui la primera població en intervenir i no torni a fer-ho ens fa pensar en dues possibilitats: era la 

sessió de la nit i no s’hi varen quedar, tot i que algunes al·lusions que es fan ens plantegen alguns dubtes; la segona 
possibilitat és que una vegada exposada la seva postura inicial, molt taxativa, no va fer noves aportacions. Les actes 
estaven pensades per a ser publicades i, aquest punt, els atorga una flexibilitat important.
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na, s’alinearan amb les tesis 
d’Igualada i Solsona. Graner 
de Bages11 introduïrà un ele-
ment que farà sortir el debat 
de l’atzucac en què es troba-
va. És partidari de la creació 
d’un gran museu de zona o de 
la vegueria amb la unificació 
del patrimoni museístic de 
Solsona, Manresa i Igualada 
però, proposa que aquest es 
faci a Montserrat. La idea és 
unir el patrimoni natural i el 
patrimoni artístic, esdevenint 
un centre cultural i turístic 
de primer nivell. Fa una crida 
a Solsona i Igualada perquè 
replantegin el seu posicio-
nament. Aquesta proposta 
segueix el plantejament que 
s’exposava en el dictamen en 
relació a la creació d’un gran 
museu, però no pel que fa a la 
ubicació. Aquesta intervenció 
significarà un tomb en la di-
námica de la sessió, canviarà 
l’orientació del debat. 

Monistrol de Montserrat 
agraïrà la intervenció de Gra-
ner de Bages i s’hi mostrarà 
a favor, fent l’incís que no 
s’havia manifestat abans per-
què la Generalitat ja tenia la 
intenció d’instal·lar un Museu 

i unes escoles a Montserrat. La 
seva intervenció clou amb una 
afirmació que destaca el sentit 
d’instrucció que han d’exercir 
els museus en la nova societat 
que es vol crear: “tots hem de 
procurar que si abans anaven 
cada any a Montserrat 50 mil 
cavernícoles que d’ara enda-
vant hi vagin 50 mil homes 
lliures.” 

La reflexió que aporta Monis-
trol de Montserrat es vincula 
amb un element que s’havia 
anat potenciant i es podria de-
finir en el fet que els museus 
esdevenen museus del poble. 
Era una forma de protegir les 
obres de caire religiós, a les 
quals s’atorgaven uns nous va-
lors que sintonitzaven amb la 
revolució que volia dur a ter-
me una part de la societat, que 
tenia en la CNT i la FAI una 
important representació. És 
molt explícit, en aquest aspec-
te, el testimoni que ens aporta 
Miquel Joseph i Mayol12. La 
Conselleria de Cultura i el Co-
missariat de Propaganda van 
integrar aquests valors en el 
seu discurs ideològic. El go-
vern de l’estat va actuar en la 
mateixa línia. En la col·lecció 

de cartells de la Guerra Ci-
vil de l’Arxiu de l’Abadia de 
Montserrat en podem veure 
alguns que testimonien aquest 
programari ideològic13. 

A partir dels nous elements 
que s’han introduït en el 
debat hi haurà nous plante-
jaments amb el denomidor 
comú que Montserrat anirà 
prenent protagonisme i Man-
resa s’allunyarà, d’una forma 
molt clara, dels seus postulats 
inicials. La capital del Bages 
assumirà les postures de Sol-
sona i Igualada. I a Montserrat 
es proposarà no fer-hi el Mu-
seu de la Vegueria sinó el Mu-
seu Nacional de Catalunya. 
La proposició que, finalment, 
s’acceptarà de forma unànim 
estableix “Sugerir al Govern 
de la Generalitat que si ho 
creu oportú creï el Museu Na-
cional de Catalunya a Montse-
rrat i fer esforços perquè 
Igualada, Solsona i Manresa 
es desprenguin del llurs Mu-
seus. Però si això no fós pos-
sible, prendre l’acord de que 
subsistissin els tres museus.”

S’havia establert un escenari 
que trencava el dibuix que ens 

proposava el dictamen de cul-
tura de l’ajuntament manresà. 
L’opció proposada no tenia 
cap possibilitat de prosperar. 
Les tesis defensades per Sol-
sona i Igualada, a la pràctica, 
s’imposaven i Manresa s’hi 
afegia atès que la seva idea 
inicial havia restat inviable. 

1.c. Anàlisi de 
la celebració de 
l’Assemblea de 
municipis 
L’Assemblea tractava, com ja 
hem assenyalat, aspectes molt 
diversos: de l’àmbit econò-
mic, seguretat, treball, sanitat 
i cultura. La iniciativa va anar 
a càrrec del consistori manresà 
presidit per l’alcalde Josep 
Corbella. La convocatòria, en 
la seva introducció i amb una 
retòrica ideológica, ens diu 
que cal optimitzar esforços i 
establir “un nou ordre revo-
lucionari, sota la consigna de 
llibertat absoluta per tothom.”

Hi havia diferents factors que 
afavorien la seva celebració. 
Primer, s’havia assolit un cert 
equilibri ente els diferents nu-
clis de poder; aquest es tren-
carà amb els fets de maig de 
1937. Segon, la implantació de 
les vegueries com a model te-
rritorial s’estava començant a 
aplicar, fet que obria un seguit 

de possibilitats. Recordem 
que l’Ajuntament de Man-
resa utilitzarà com a instru-
ment de treball un document 
elaborat per la Conselleria 
d’Economia de la Generalitat. 
Tercer, pel consistori manresà 
la seva celebració responia a 
uns anhels d’exercir i afermar 
la capitalitat tant a la comar-
ca com a la vegueria o zona 
però, al mateix temps, obeïa 
a motius pràctics i conjuntu-
rals. L’Ajuntament patia una 
important crisi econòmica414 i 
volia alleugerir aquesta càrre-
ga cercant la implicació de la 
resta de municipis en diferents 
qüestions. Aquest fet es pale-
sa molt clarament en el tema 
de l’Hospital de Manresa, que 
es proposa convertir en hospi-
tal de tota la vegueria o en el 
cas de les despeses generades 
per l’equipament dels mili-
cians que han d’anar al front 
o en el gegantí projecte de 
l’embassament de Cabrianes. 
Tanmateix, alguns dels pro-
jectes que s’assenyalen en els 
dictamens com a empreses a 
impulsar i donar suport no són 
de la vegueria sinó de Manre-
sa o del Bages. 
Els propòsits inicials xocaran 
amb una realitat que ho difi-
cultarà en excès. Encara no 
s’havia arribat a un grau sufi-
cient, calia temps per articular 
uns espais comuns en el con-

junt de la vegueria. Hi ha una 
gran confusió sobre quines 
competències o disponibilitats 
es tenen pel que fa al conjunt 
de la vegueria i, en moltes 
ocasions, s’han de consultar 
a la Generalitat i s’ajornen les 
resolucions. La Generalitat 
és l’administració de referèn-
cia, l’Estat només s’esmenta 
en algun cas molt concret. 
Aquest escenari i l’evolució 
del nou context social i econò-
mic va fer que les resolu-
cions no assolissin resultats 
pràctics. També cal dir que 
l’assistència i la participació 
del conjunt dels ajuntaments 
va ser regular. Es va preveu-
re la creació d’una estructura 
que havia d’articular el fun-
cionament dels ajuntamens de 
la VII Vegueria i donar-hi con-
tinuïtat. Els resultats, però, no 
van ser gaire positius: els con-
dicionaments interns i externs 
eren molt forts. En aquest cas 
són il·lustratives les actes mu-
nicipals del consistori man-
resà. Aquest, havia d’impulsar 
i actuar com a motor, però 
les dificultats del dia a dia i 
l’evolució de la guerra faran 
que es vagi a un ritme molt 
lent, fet que provocarà algu-
nes desavinences en el ma-
teix consistori. L’ajuntament 
manresà volia donar relleu a 
l’Assemblea i va encarregar 
la tasca de pendre les notes ta-

11.- És l’actual municipi de Santpedor; com molts altres municipis va canviar de denominació en els anys 1936 i 1937. Torà 
i Peramola tot i no ser de les comarques de la Catalunya central, tenien la voluntat d’integrar-se a la setena vegueria i 
varen participar en l’Assembea.

12.- JOSEPH I MAYOL, Miquel. El salvament del patrimoni artístic català durant la guerra civil. Barcelona: Pòrtic, 1971 
(Llibre de butxaca, 36). 163 pàg.

13.- La col·lecció de cartells de la guerra civil de l’Arxiu de l’Abadia de Montserrat guarda alguns exemplars que fan crides 
a la protecció del patrimoni com a bé del poble i són il·lustratius en aquesta línia d’actuació. L’any 2008 va organitzar 
una exposició amb el títol Recordar per no tornar-hi. Cartells de la Guerra Civil Espanyola de l’Abadia de Montserrat. 
El catàleg que es va editar n’és una bona mostra.

14.- En les actes municipals és un tema que ens apareix constantment. Jordi Sardans ja ho va posar de manifest en La Guer-
ra Civil : 1936-1939. A: Història de la Ciutat de Manresa, vol.2, editada per Caixa Manresa, 1991. Pàg. 136-140.
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quigràfiques i posterior trans-
cripció a Antoni Invers i Pi. 
Aquest estava molt vinculat al 
món de l’ensenyament a Man-
resa, havia estat el primer di-
rector del Liceu Dalmau, més 
endavant, l’any 1932, fou di-
rector de l’Escola d’Arts i Ofi-
cis. Pel que fa a l’àmbit polític 
va ser vicepresident d’Acció 
Catalana Republicana de la 
Comarca del Bages. Ignasi 
Bajona15, ens assenyala que 
l’any següent fundà el Liceu 
Invers. L’any 1935 publicà 
Exercicis d’ortografia catala-
na. A finals de l’any 1937, el 
12 d’octubre, adreça una carta 
de queixa al conseller Flor de 
Lis, on posa de manifest que 
encara no ha cobrat el treball 
que se li va encomanar. Re-
ferent a la publicació de les 
actes de l’assemblea no ens 
consta que s’arribés a fer tot 
i ser la intenció inicial. En el 
diari Dia. Diari Republicà 
d’Esquerra16 es conserva una 
crónica de l’Assemblea però 
ens manquen els números on 
hi haurien d’aparèixer les an-
teriors i posteriors. En canvi, 
en el Full Oficial del Consell 
Municipal d’Igualada17 no 
apareix cap nota ni anunci re-
ferent a l’Assemblea.

Les comarques i les vegue-
ries eren els eixos bàsics de la 
nova estructuració políticoad-
ministrativa de la Generalitat 
de Catalunya. L’Assemblea 
intentarà articular a l’estadi 
municipal aquesta nova divi-
sió territorial, fet que significa 
participar-hi des dels ajunta-
ments. És un fet novedós i, al-
hora, expressa la voluntat del 
món municipal d’implicar-se 
en una ordenació territorial 
que no era local sinó nacional. 
El gran mèrit de l’Assemblea 
va ser la seva mateixa cele-
bració i la visió de crear una 
estructura d’àmbit municipal 
vinculada amb la vegueria.

2. Elements de la 
política museística 
de la Generalitat i 
la salvaguarda del 
patrimoni artístic 
La Generalitat va anar estruc-
turant els diferents organismes 
i elements que havien de con-
formar i possibilitar l’actuació 
sobre el conjunt del patrimo-
ni cultural. La creació, l’any 
1934, del Servei del Patrimoni 
Històric, Artístic i Científic de 
Catalunya (PHAC) n’era un 

element clau. La Llei del 28 
de març de 1934, del Patrimo-
ni Artístic, Històric i Científic 
creava les seccions de Biblio-
teques, Arxius, Museus, Mo-
numents i Excavacions18. 

L’esclat de la guerra va trencar 
un projecte i va obligar a ac-
tuar amb urgència en el camp 
de l’acció i el camp legislatiu 
elaborant un seguit de decrets 
que atorgaven importants po-
ders a la Generalitat en la pro-
tecció del patrimoni. El dia 23 
de juliol de l’any 1936 es va 
decretar la constitució, a cada 
localitat de Catalunya, d’un 
comitè de salvament. Aquest 
decret donava força i cobertu-
ra legal als grups que s’havien 
organitzat en moltes pobla-
cions. Era, també, una crida a 
les poblacions perquè vetlle-
sin pel seu patrimoni, alhora 
que posibilitava a la Genera-
litat fer molt més extensiva 
la seva actuació en el conjunt 
del país. Es tractava d’actuar 
en uns moments crítics. Així, 
superada aquesta etapa inicial, 
el govern català recuperarà 
les seves competències i, ben 
aviat, aquests comitès seran 
suprimits. L’organització de 
la Generalitat s’adaptarà a les 

especials circumstàncies del 
moment, es reestructuraran 
els diferents organismes i es 
crearà el Servei de Protecció 
del Patrimoni Artístic. 

La planificació política en 
matèria de museus va tenir en 
les figures de Joaquim Folch 
i Torres, Pere Bosch i Gim-
pera i el conseller Ventura 
Gassol, tres personalitats que 
van contribuir-hi d’una forma 
decisiva. Algunes de les línies 
d’actuació que es van portar a 
terme són: les concentacions 
comarcals, la concentració 
d’Art a Olot i l’exposició 
d’Art Català a Paris

La constitució de les concen-
tracions comarcals havia per-
mès actuar sobre el territori en 
una acció ràpida i important. 
En moltes localitats catalanes 
es van constituir els comi-
tès o patronats de salvament. 
Però a començaments de l’any 
1937 la situació havia can-
viat. S’havia assolit una certa 
estabilització; calia gestionar 
les importants concentracions 
de peces museístiques que 
s’havien format. Però, per fer-
ho, calia definir unes línies 
que es van anar establint:

• recuperació de les compe-
tències (supressió dels co-
mitès locals –ja feta efec-
tiva-)

• reduir el nombre de con-
centracions comarcals

• assolir un major control i 
coordinació. Els dipòsits 
havien d’estar coordinats 
amb la Comissaria General 
de Museus 

El mes de juny de 1937 la Sec-
ció de Monuments Històrics 
de la Generalitat va elaborar 
un document que tenia com 
a títol Memòria sobre l’estat 
actual dels museus i concen-
tracions comarcals d’obres 
d’art de Catalunya519 Des de 
la Generalitat i, també, des 
dels comitès locals de pa-
trimoni, s’havia realitzat un 
esforç titànic per protegir i 
salvaguardar el patrimoni ar-
tístic i documental. En l’àmbit 
de les comarques la recollida 
d’objectes artístics i arxius 
no es pot deslligar; sovint -la 
major part de les vegades-, 
es feien de forma conjunta. 
L’informe que assenyalàvem 
ens proporciona una visió glo-
bal de la situació dels museus 

i concentracions comarcals en 
el nostre país. Està signat per 
Josep Gudiol, arquitecte, ads-
crit a la Secció de Monuments 
i amb el vistiplau de Jeroni 
Martorell, cap de la secció. Era 
un instrument clau en la pla-
nificació museística. Aquest 
document es completa amb un 
altre informe sobre la situació 
dels museus arqueològics. Tot 
i no tenir-ne la data ni l’auto-
ria pensem que, tant per les 
característiques formals com 
pel contingut, són coetanis. 
L’informe sobre els museus 
arqueològics conclou que cal 
vincular-los al Museu Arqueo-
lògic de Catalunya i potenciar 
aquells que tenen un ambient 
favorable. La memòria sobre 
l’estat dels museus i les con-
centracions comarcals esta-
bleix una tipologia segons els 
tipus de concentracions:

a-Objectes recollits pel grup 
central del Servei del Pa-

15.- Ignasi Bajona ho assenyala a Altres centres amb ensenyaments secundaris. A: Història de la Ciutat de Manresa, vol.3, 
editada per Caixa Manresa, 1991. Pàg. 55-68.

16.- VILA i GANGOLELLS, Rosa Maria i TORNER PLANELL, Jordi. Catàleg de la Premsa Manresana (1808-1939). 
Manresa: Arxiu Comarcal del Bages, 2008 (Inventaris i Catàlegs de l’Arxiu, 11). 91 pàg.

17.- Vàrem consultar el període comprès entre el mes de novembre de l’any 1936 al mes de març de l’any 1937
18.- ESTRADA I CAMPMANY, Clara. Contra els “Hombres de la Horda”. La depuració franquista dels caps del Patri-

moni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat Republicana. Barcelona: Ploion Editors (2008). 136 pàg. 19.- ANC (Arxiu Nacional de Catalunya). Fons Generalitat Republicana. UI. 400.6

 Museu de Manresa. La imatge de la Mare de Déu del Patrocini 
ja restaurada i instal•lada en una sala del restaurat Museu de la 
vegueria a la Cova de Sant Ignasi. (ACBG Fons Lluís Rubiralta).
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trimoni Artístic. El seu 
àmbit d’actuació és la ca-
pital catalana però, també, 
altres indrets de Catalun-
ya i fins i tot de l’Aragó. 
S’agrupen al Palau Nacio-
nal de Montjuïc, al Museu 
d’Arqueologia i al propi 
Servei del Patrimoni Artís-
tic.

b- Objectes recollits per 
grups comarcals autorit-
zats. Ens assenyala que es 
va establir a cada grup una 
àrea geogràfica d’acció.

c- Objectes agrupats en algu-
nes localitats per inicativa 
espontània amb l’ajut de 
comitès i ajuntaments.

L’informe arriba a unes con-
clusions dràstiques. Els mu-
seus d’art i les concentracions 
comarcals, en la majoria 
d’ocasions, es troben des-
vinculades de la Comissa-
ria General de Museus i, en 
molts casos, no disposen ni 
d’inventaris ni de control tèc-
nic. Assenyala la possibilitat 
d’intervenció en situacions 
molt concretes. En definitiva 
es tractava d’assegurar uns 
mecanismes de control que 
passaven per una major inter-

venció des de la Generalitat.

Mercè Vidal i Jansà20 ens as-
senyala el protagonisme que 
va tenir Joaquim Folch i To-
rres en el gran dipòsit que es 
va organitzar a Olot. La xifra 
que recull l’inventari és d’un 
milió de béns mobles. Les 
raons, seguint a Mercè Vidal, 
responen a tres aspectes:

• Allunyar les col·leccions 
de Barcelona i situar-les 
en un ambient més segur i 
controlat.

• Allunyar-les de les zones 
de possible conflicte militar

• Apropar-les a França per si 
un dia calia empendre no-
ves mesures. 

El trasllat es va iniciar el 7 
d’octubre i va concloure a fi-
nals de desembre. Va ser una 
empresa plenament reeixida. 
Tant Folch i Torres com Mi-
quel Joseph21 ens mostren 
l’ambient perillós que s’havia 
anat formant a Barcelona i as-
senyalen la campanya incen-
diària que, en aquest sentit, va 
promoure el diari Solidaridad 
Obrera.
En la mateixa lògica es prendrà 
una altra actuació que tingué 
un gran ressò internacional i 

és un exemple d’aquesta línia 
política: l’exposició d’Art Ca-
talà a París, l’any 1937. Mi-
quel Joseph i Mayol ens ex-
plica que va ser inciativa del 
conseller Ventura Gassol i que 
es van haver de superar moltes 
dificultats. Entre aquestes, hi 
va haver l’oposició del govern 
republicà espanyol a la sortida 
a l’estranger d’obres d’art. Fi-
nalment les tesis catalanes es 
van imposar i es va dur a ter-
me una gran operació de pro-
tecció del patrimoni artístic i 
de propaganda. L’exposicó es 
va celebrar durant els mesos 
de març i abril i va ser prorro-
gada; primer a la mateixa seu 
i, més endavant, al castell de 
Maisons-Lafitte. La premsa 
francesa i, també l’europea, 
varen deixar constància del 
gran èxit que va suposar 
l’exposició com a aparador de 
l’art medieval català.

És significativa la informa-
ció que ens proporciona Car-
les Pi i Sunyer en les seves 
memòries622 com a exemple 
il·lustratiu de la política de 
protecció del patrimoni artís-
tic que va dur a terme la Ge-
neralitat. El conseller esmenta 
l’elaboració d’un projecte del 

govern català, l’any 1938, 
d’expatriar 90 caminons amb 
obres d’art. 

3. Panorama de la 
situació del patrimoni 
museístic a la 
Catalunya central
L’Assemblea de Manresa no 
va suposar cap canvi impor-
tant en la situació del patrimo-
ni museístic de la Catalunya 
central. Manresa va continuar 
exercint una política molt acti-
va d’aplegar objectes del patri-
moni al Bages, però, també, al 
Berguedà, a l’Anoia, a la Sega-
rra, a la Cerdanya, al Pallars, a 
l’Alt Urgell i a d’altres llocs. 

En alguns municipis com Sant 
Llorenç de Morunys hi van 
anar a confluir els equips de 
salvament de Solsona, Berga 
i Manresa. En Jaume Adam23, 
seguint les actes munici-
pals, ens assenyala la notícia 
que el juliol de l’any 1936 a 
l’Ajuntament de Berga hi tro-
bem “els retaules i demés ob-
jectes procedents de l’església 
parroquial d’aquesta vila i de 
l’ermita de la Pietat”. A finals 
d’octubre del mateix any, es 
documenta com es recullen un 
seguit d’objectes de Sant Llo-

renç i de la Coma. També, ens 
proporciona la notícia que, 
acabada la guerra, sembla que 
alguns retaules són a Solsona. 
Aquesta confluència d’accions 
en una mateixa població per 
part de diferents comitès del 
patrimoni la trobem en forces 
municipis del Berguedà i de 
l’Alta Segarra o Alta Anoia. 

L’actuació de Manresa va ser 
activíssima i va tenir en la figu-
ra de Lluís Rubiralta i Garriga 
el màxim exponent. En la seva 
persona van confluir els cà-
rrecs de delegat de la secció de 
museus i de la secció d’arxius, 
entre altres. Va deixar escrites 
unes memòries que el diari 
Regió7 va publicar entre els 
mesos de gener i juny de l’any 
198124. Ens permeten endin-
sar-nos en la tasca que es va 
portar a terme des d’una ciutat 
com Manresa i les relacions 
i les vinculacions que es van 
establir amb la Generalitat.

A tall d’exemple volem oferir 
la següent llista indicativa –en 
cap cas, exhaustiva- dels llocs 
on es va desplaçar el grup de 
salvament de Manresa: Bol-
vir, Guils de Cerdanya, Greixa 
(Cerdanya), Sant Llorenç de 
Morunys (Solsonès), Torà 
(Segarra), Cardona, Santpe-

dor, Fals, Talamanca (Bages), 
Calaf, els Prats de Rei, Pujalt 
(Anoia), Tremp (Pallars), Se-
rrateix, Pobla de Lillet (Ber-
guedà), entre molts altres. 

L’informe de Josep Gudiol, 
suara esmentat, destaca aquest 
paper: “Ha format com a con-
seqüència d’una gran sèrie 
d’expedicions, una de les més 
importants concentracions 
d’objectes d’art de Catalun-
ya”. Aquesta acció tan activa 
anava aparellada a la realit-
zació d’un museu que tot i no 
haver tingut el reconeixement 
i aprovació com a Museu de 
la Vegueria, en ocasions utilit-
zarà aquesta denominació. 

A Solsona la situació es con-
solidà amb la designació de 
Manel Boixader i Collados 
com a encarregat del Museu. 
Havia tingut relació amb Joa-
quim Folch i Torres i pensem 
que aquesta coneixença podria 
haver afavorit el seu nome-
nament. L’any 1925 va tro-
bar a Berga unes pintures de 
Viladomat que havien servit 
d’estudi per a la realització de 
la sèrie de teles que el pintor 
va realitzar sobre Sant Fran-
cesc d’Assís. Manel Boixader 
va ser assessorat per Folch i 
Torres i la Gaseta de les Arts, 

20.- VIDAL I JANSÀ, Mercè. Teoria i crítica en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1991 (Biblioteca Abat Oliva, 103). 585 pàg.

 GUARDIA, Milagros. “El patrimoni artístic català durant la Guerra Civil: un informe inèdit de J. Folch i Torres”. A: 
Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, I, 1, (Barcelona, 1993), pàg. 303-314.

21.- JOSEPH I MAYOL, Miquel. El salvament del patrimoni artístic català durant la Guerra civil. Barcelona: Pòrtic, 1971 
(Llibre de butxaca, 36). 163 pàg.

22.- GUARDIA, Milagros; op. cit. Pàg. 304 

23.- ADAM i VIDAL, Jaume. L’Església de Sant Llorenç de Morunys abans de 1936. Una aproximació històrica als seus 
altars i retaules. Sant Llorenç de Morunys: Quaderns de la Confraria dels Colls. 2010. 239 pàg.

24.- El diari Regió7. Diari de la Catalunya central entre els mesos de gener a maig de 1981 va publicar les memòries de Lluís 
Rubiralta i Garriga. Aquestes, actualment, es troben a l’Arxiu Comarcal del Bages.

25.- Apareix als números 35 (15 d’octubre de 1925) i 54 (1 d’agost de 1926). 
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dirigida per aquest últim, se’n 
va fer ressò25. 

Els testimonis sobre el museu 
malauradament no són gai-
re nombrosos, però posen en 
relleu l’important creixement 
que experimentarà. L’informe 
esmentat anteriorment ens diu: 
“L’Ajuntament ha posat sota 
la seva guarda d’acord amb 
el Servei del Patrimoni Artís-
tic i el Museu d’Arqueologia 
de Barcelona, l’antic Museu 
Diocesà. A més una investiga-
ció pels pobles veïns portada 
per elements competents, ha 
recollit una sèrie important 
de peces medievals que han 
ingressat a les col·leccions ja 
existents. Han estat comença-
des les obres d’instal·lació del 
Museu al primer pis del palau 
episcopal”.26 Antoni Llorens27 
ens deixarà, anys més tard, un 
testimoni de l’activitat del mu-
seu en aquest període. Així, 
assenyala que ingressaran els 
sàrcofags d’Hug de Copons, 
del Llor, del Brull, de Vallfe-
rosa, etc. i s’experimentarà un 
gran creixement. 

Igualada havia tingut un pa-
per molt actiu en l’assemblea 

de municipis; havia remarcat 
la seva decidida actuació des 
dels primers dies de la revo-
lució en la salvaguarda del 
patrimoni i defensava, amb 
vehemència, el fet de disposar 
d’un museu propi. L’informe 
de Josep Gudiol va en aquesta 
línia i ens assenyala que “im-
mediatament a la formació del 
primer Comitè fou encarregat 
a un ciutadà d’Igualada la re-
collida dels objectes d’interès 
artístic i arqueològic amb la 
col·laboració d’un grup ex-
cursionista”.28 Es refereix a 
Lluís Roset i Vilanova que va 
tenir un paper molt actiu com 
a impulsor del grup, vinculat 
a la secció excursionista de 
l’Ateneu, en la recuperación 
i salvaguarda d’una part molt 
significativa del patrimonio 
artístic de la comarca. Més en-
davant, Antoni Borràs i Qua-
dres, que era la cara política 
de l’entramat que es va urdir 
per la protecció del patrimoni, 
va ser nomenat Delegat a la 
comarca per la Generalitat29. 
L’Ateneu Igualadí va ser la seu 
on es van aplegar els objectes 
que recollien a la comarca i, 
també, s’habilità l’església del 

Roser com a seu del futur mu-
seu de la capital de l’Anoia. El 
grup igualadí va actuar bàsi-
cament a l’Anoia, l’excepció 
més remarcable és Santa Per-
pètua de Gaià, a la Conca de 
Barberà. Van anar a Argenço-
la, Calaf, Copons, Rubió, Jor-
ba, els Prats de Rei, Pobla de 
Claramunt, Miralles, Orpí, 
Castellfollit de Riubregós, 
Sant Martí de Sesgueioles, 
Segur, la Llacuna, Montbui, 
Cabrera d’Anoia, Sant Joan 
de Conilles (actual Sant Joan 
de Mediona, a l’Alt Penedès) 
i Castellolí.  

Josep Gudiol ens assenyala, 
en l’esmentat informe, que la 
capital del Berguedà té el pro-
jecte de crear un museu i ha 
recollit un nombre important 
de peces; en destaca alguns 
retaules gòtics catalans de 
Jaume Serra i Jaume Cirera. 
Aquesta voluntat queda ben 
reflectida en la intervenció del 
conseller Josep Brau Campà 
en la sessió del ple municipal 
del 5 de març de l’any 193730 
en què exposa la possibilitat 
de fer un museu a la capital 
del Berguedà ja que, de no 

ser així, els objectes artístics 
“hauran d’anar a la capital 
del Bages”. S’acorda que es 
facin gestions davant la Jun-
ta de Museus. El mes d’abril 
ja ens informa que reben 
l’autorització per procedir a la 
recollida i la salvaguarda dels 
objectes artístics de la comar-
ca. En l’assemblea de muni-
cipis no varen intervenir en 
la discussió sobre el punt que 
tractava la possibilitat de crear 
un museu de zona, tot i que 
ens consta31 la seva presència 
al Teatre Conservatori. El ma-
teix dia hi va haver una sessió 
del ple de l’Ajuntament de 
Berga32 i quan es va tractar el 
cinquè punt de la convocatòria 
hem pogut comprobar que, 
com a mínim, un dels delegats 

berguedans ja no era a Man-
resa sinó a Berga. En aquesta 
coincidència rau l’explicació 
del silenci berguedà que tenia 
una postura molt propera a les 
tesis solsonines i igualadines. 

La creació d’un museu a la 
vila de Moià era una aspira-
ció que ja trobem documenta-
da l’any 1914; tanmateix, no 
serà fins a l’esclat de la gue-
rra civil, l’any 1936, quan els 
fets forçaran la realitat. Josep 
Font33 ens ho explica: “Va ser, 
però, en esclatar la guerra ci-
vil i porduir-se la destrucció 
de les esglésies moianeses que 
l’alcalde Benvingut Fàbrega 
va encarregar a Joan Esteva-
nell i Francesc Matarrodona 
la recuperació de tot el pa-

trimoni artístic i històric que 
fos possible per tal de crear 
el Museu i, així, preservar-
lo de la destrucció. Pel no-
vembre de 1936 el Museu de 
Moià ja era una realitat.” El 
dietari de Joan Estevanell ens 
permet apropar-nos a la seva 
mentalitat: era una persona 
profundament religiosa i ara 
tot aquell món s’enfonsava. 
Els valors que havien anat 
servant la seva personalitat 
desapareixien. El museu sig-
nificava un refugi d’aquella 
societat. Els objectes artístics, 
sobretot, de caire religiós van 
ser molt més que uns béns 
culturals, van ser uns objectes 
ideològics. El museu tenia as-
piracions d’assolir un caràcter 
comarcal. El noble edifici de 

26.- ANC. Fons Generalitat Republicana. UI 400.6
27.- MDCS (Museu Diocesà i Comarcal de Solsona). Introducció al llibre inventari del museu (1965)
28.- ANC. Fons Generalitat Republicana. UI. 400-6
29.- Hem d’agrair a Roser Grau les informacions sobre el grup igualadí així com que ens hagi permès consultar el seu arti-

cle: Un heroi caigut, en impremta, sobre els germans Roset. També cal ressaltar la sèrie d’escrits que Salvador Riba i 
Gumà va publicar a la revista Vida , reinvindicant el seu paper en la salvaguarda del patrimoni i que, posteriorment, es 
van aplegar en dues obres sobre l’Ateneu Igualadí. Miquel Térmens en el seu llibre Revolució i Guerra Civil a Igualada 
(1936-1939), també se’n fa ressó.

30.- ACBR (Arxiu Comarcal del Berguedà). Fons de la ciutat de Berga. Llibre d’Actes del Ple municipal 1936-1939.

31.- ACBG. Fons municipal de Manresa. Lligall Regió VII.
32.- ACBR. Fons de la ciutat de Berga. Llibre d’Actes del Ple municipal 1936-1939.
33.- FONT I SENTIAS, Josep. “La salvaguarda del patrimoni cultural catala durant la guerra civil”. A: Vida quotidiana i 

salvació del patrimoni a la rereguarda. Dietari de Joan Estevanell. Moià, 1936-1940. Barcelona: Museu d’Història de 
Catalunya, 2010. Pàg. 41-58.

 Museu de Solsona. Sepulcre d’Hug 
de Copons. Va ingressar al Mu-
seu durant la guerra 1936-1939, 
procedent de l’església de Sant 
Julià de Llor. Aquest sarcòfag 
és una peça d’extraordinària 
qualitat en la producció catalana 
d’època gòtica. S’atribueix per 
concordances estilístiques a Pere 
Moragues. (ACS/Fons Vicens).

 Museu de Solsona. Urna funerària de Bartomeu de 
Llobera. Santa Maria de Solsona. Va ingressar al Museu 
en els anys de la guerra civil. (ACS/ Fons Vicens)
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certs sectors, com assen-
yala Lluís Rubiralta en les 
seves memòries. 

• Exercir un paper de capita-
litat.

La lògica manresana anava 
paral·lela a la lògica de la Ge-
neralitat que trobava adient a 
la seva política fer uns dipò-
sits potents i importants per 
a la protecció del patrimoni 
artístic. L’evolució de la gue-
rra farà que les dinàmiques es 
vagin separant i, cada vega-
da, siguin més divergents. El 
mes de març de l’any 1938 la 
Generalitat decidirà evacuar 
a zones més segures una part 
important del patrimoni per 
protegir-lo; tanmateix es tro-
barà amb una forta resistència 
de l’Ajuntament de Manresa; 
allò no era el que tenien pre-
vist. El seu projecte era fer un 
gran museu. Les memòries de 
Lluís Rubiralta són revela-
dores d’aquesta contradicció 
entre les dues polítiques. Fi-
nalment, l’ajuntament man-
resà cedirà però voldrà deixar 
constància de la cessió dels 
objectes museístics en una acta 
notarial37. Aquesta, es farà, a 
requeriment de l’alcalde man-
resà Josep Corbella, pel notari 
Josep Maria Català de Gand 
el tretze de maig de 1938. El 
document dóna fe dels objec-
tes que són lliurats a la Gene-
ralitat per a ser protegits però, 
també, vol ser un testimoni de 

Can Casanova va ser requi-
sat el 29 d’agost i, a partir del 
12 de setembre es realitzaran 
importants avenços en l’aplec 
del patrimoni artístic i docu-
mental de la vila. 

La darrera agrupació o dipòsit 
artístic a les comarques cen-
trals, seguint l’informe de Jo-
sep Gudiol, el trobem al mo-
nestir benedictí de Sant Benet 
de Bages. Gudiol només ens 
diu, lacònicament : “Sant Be-
net de Bages conté, a més del 
Monestir romànic, una im-
portant sèrie d’obres d’art.” 
Aquest conjunt romànic ha-
via patit importants danys en 
l’exclaustració i destacades 
reformes en els inicis del se-
gle XX, amb la intervenció 
de Puig i Cadafalch que el 
rehabilità i creà un nou espai 
on la familia Casas hi passà 
temporades. La Generalitat 
va incautar-lo, hi destinà uns 
mossos d’esquadra per a la 
seva protecció i nomenà a Jau-
me Graner, que n’era el maso-
ver, guàrdia jurat del cenobi. 
Es tracta d’un cas diferent 
als anteriors, no té l’aspiració 
d’esdevenir un museu. Va ser 
un espai de protecció per les 
col·leccions artístiques de la 

mateixa familia Casas34 però, 
també, per objectes que s’hi 
poguessin agrupar, encara que 
ens manca informació més 
precisa sobre aquest punt. Va 
complir una altra funció molt 
més important: la protecció de 
les persones. La Generalitat 
el va utilitzar com un refugi 
d’intel·lectuals procedents de 
Madrid i Andalusia735. Així, 
hi trobem l’editor malagueny 
Bernarbé Fernández-Canivell 
o el poeta Manuel Altoagui-
rre o el pintor murcià Ramon 
Gaya; posteriorment, van exi-
liar-se a França i a Mèxic. 

4. La proposta 
museològica de 
creació del Museu de 
la Vegueria: anàlisi 
i conclusions
La creació d’un museu es re-
collia en el cinquè punt de 
l’ordre del dia: “Convenièn-
cia, o no de crear un Museu de 
Zona”. La memòria porta per 
títol Informe sobre la creació 
del Museu de la Setena Re-
gió35. És breu i concisa i anava 
acompanyada d’una relació de 
béns artístics de les comarques 
del Bages, Berguedà, Solsonès 

i Anoia36. Igualment dispo-
sem de l’esbós del reglament 
que hauria de regir el museu. 
S’estableixen dos estadis: un, 
més institucional i representa-
tiu, format per un delegat de 
la Junta de Museus i els con-
sellers municipals de cultura 
de Berga, Igualada, Solsona i 
Manresa; un altre, vinculat a 
la societat civil i entitats que 
estaria integrat per tècnics i 
delegats d’entitats culturals i 
artístiques de Manresa (Cercle 
Artístic de Manresa, Ateneu 
Cultural Popular, Centre Ex-
cursionista del Bages, Centre 
Excusionista Muntanyenc ...). 
Es nomenaven els òrgans rec-
tors de la institució i es deixa-
ven, per més endavant, els as-
pectes més funcionals. 

La memòria que es va llegir 
davant l’assemblea és molt 
il·lustrativa. La seva lògica 
respon a uns paràmetres dife-
rents dels altres apartats que 
s’hi tractaran. Té la seva prò-
pia dinàmica. En aquest cas, 
és un tema pensat i dissenyat 
per a tota la vegueria. No es 
tracta de cercar suport econò-
mic dels altres municipis per 
crear una institució sinó de 
concentrar i centralitzar el 

conjunt del patrimoni museís-
tic de la vegueria. L’objectiu 
és fer un gran museu de la se-
tena regió que serveixi per po-
sar a l’abast de tothom el pa-
trimoni artístic. S’assenyala la 
Cova de Sant Ignasi de Man-
resa com a seu d’aquest gran 

equipament. L’argumentació 
que s’exposa gira entorn a tres 
grans eixos:

Centralització de l’art comar-
cal en un sol museu, situat a la 
capital de la regió.

1. L’edifici de la Cova seria 
cedit pel Consell Municipal 
de Manresa (de fet, l’ús de 
l’edifici ja havia estat cedit 
per l’ajuntament al Comitè 
de Salvament).

2. Garanties tècniques que se-
rien proporcionades per la 
Junta de Museus de la Ge-
neralitat que es cuidaria de 
la instal·lació de les diver-
ses seccions i subvendria 
les despeses ocasionades 
per la mateixa.

3. Hem d’afegir-hi un seguit 
de consideracions, des de 
l’òptica interna manresana, 
sobre la significació i les 
conseqüències que com-
portava el museu de la ve-
gueria.

• Disposar d’una institució 
museística d’una gran im-
portància a Manresa.

• Era una justificació i un 
recolzament a la tasca de 
salvaguardar el patrimo-
ni (Lluís Rubiralta, Artur 
Duocastella, Eugeni Bru-
net... són alguns dels mem-
bres que varen intervenir 
en la salvaguarda del pa-
trimoni artístic) davant les 
reticències que trobaven en 

34.- Abans de la incautació, la propietat del monestir era de les famílies Codina i Rocamora, descendents dels Casas.
35.-  SERRA I SELLARÈS, Francesc. Sant Benet de Bages, des de la desamortizació fins els nostres dies. Tesi doctoral 

(2004). Universitat Autònoma de Barcelona
36.- ACBG. Fons municipal de Manresa. Lligall Regió VII. Relació d’edificis civils, religiosos i monuments nacionals que 

contenen objectes, col·leccions i museus que formen part del patrimoni artístic nacional, els quals agrupats, deurien 
constituir el Museu de la Setena Regió. La relació assenyala els municipis i les esglésies, castells o llocs susceptibles 
de tenir béns artístics; només, en algun cas, ens assenyala objectes concrets. 37.-  ACBG. Fons municipal de Manresa. Fotocòpies de l’acta notarial.

 Museu de Manresa. Diferents 
aspectes de la instal•lació 
d’elements escultòrics a 
l’edifici de la Cova de Sant 
Ignasi destinada a seu del 
futur museu manresà que com 
va assenyalar  Mn. Josep M. 
Gasol mai va ser inaugurat. 
(ACBG/ Fons Lluís Rubiralta).
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La Llacuna - NA
Masquefa - NA
La Molsosa - NA
Montmaneu - NA
Òdena - NA
Orpí - NA
Piera - NA
Pierola - NA
La Pobla de Claramunt - NA
Els Prats de Rei - NA
Pujalt - Magí Bru, 
Joan Domingo
Rubió - NA
Sant Martí de Sesgueioles 
(Sesgueioles) - NA
Sant Martí de Tous 
(Tous d’Anoia) - Ramon 
Serra, Josep Viladrich
Sant Pere Sallavinera 
(Sallavinera d’Anoia) - NA
Santa Margarida de 
Montbui - NA
Santa Maria de Miralles - NA
La Torre de Claramunt - NA
Vallbona d’Anoia - Josep (...)
Veciana - NA
Vilanoveta del Camí - NA

BAGES
Aguilar de Boixadors 
- Josep Casellas
Artés - Josep Martínez , 
Sebastià Creus, Ramon 
Tragó , Joan Call
Avinyó - Ramon Estrada, 
Anton Casetes
Balsareny - Josep Bassany, 
Santiago Hernàndez

l’actuació del consell munici-
pal i s’hi transcriuen les cartes 
que es van llegir en la sessió 
extraordinària del 5 de maig i 
el debat del ple municipal. Hi 
ha la voluntat d’explicar i jus-
tificar una actuació que, com 
hem assenyalat, es contrapo-
sava a un projecte llargament 
covat: fer a Manresa un gran 
museu de la Catalunya central. 
El projecte de crear un museu 
de la vegueria que aplegués 
el conjunt del patrimoni ar-
tístic no va reeixir, com hem 
assenyalat. L’Assemblea de 
municipis havia discutit la 
seva creació, havia estat un 
debat dur. La resolució final 
va ser sorprenent, difícilment 
imaginable abans de l’inici del 
debat. S’havien introduït dos 

elements: el Museu Nacional 
de Catalunya i Montserrat. Al 
mateix temps, tenia molt po-
ques possibilitats de prosperar 
atès que anava en una direcció 
molt diferent a la política mu-
seística de la Generalitat. Les 
conclusions, a la pràctica, sig-
nificaven que les dinàmiques 
museístiques que funcionaven 
seguirien el seu curs. S’havien 
enfrontat dos models museís-
tics: el defensat per Manresa 
que maldava per fer un gran 
museu amb un caràcter cen-
tralitzador, pel conjunt de la 
vegueria i ubicat a la capital 
del Bages i el model solsoní i 
igualadí que cercava una des-
centralització com a instru-
ment per assolir una major di-
fusió i presència en la societat. 
Solsona ja gaudia d’un museu 
plenament consolidat i amb 
una llarga tradició. El museu 
solsoní s’havia fundat l’any 
1896, essent bisbe Ramon 
Riu i Cabanes, i havia assolit 
un destacat prestigi38 sobretot, 
amb motiu de les aportacions 
arqueològiques de Mn. Joan 
Serra i Vilaró. La intervenció 
solsonina va rebre el suport 
d’Igualada, que va exposar les 
seves tesis de forma molt es-
tructurada i argumentada39. 

Es van plantejar qüestions 

<?> 38 El llibre “Els Museus Diocesans de Catalunya” que recull un cicle de conferències que es van fer a Solsona l’any 
1996 en motiu del centanari del museu hi ha una ressenya del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona de Joaquim Cal-
derer i Serra.

<?> 39 ACBG. Fons municipal de Manresa. Lligall Regió VII. I Miquel Térmens i Graells op. cit. Els representants iguala-
dins van ser Joan Ferrer i Farriol, segon alcalde i representant de la CNT, Francesc Clarà i Munné, conseller de cultura 
i representant del POUM i Josep Riu i Navés, conseller de defensa i representant d’ERC.

museològiques, més enllà de 
les aspiracions particulars. 
El paper dels museus com a 
instrument de cultura i ins-
trucció vers la societat; la 
importància del turisme cul-
tural; el major o menor grau 
de centralització dels museus 
i el model museístic. Les in-
tervencions d’Igualada, ens 
aporten importants matisos. 
La proposta de crear el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
a Montserrat significava, per 
l’Assemblea, unir a un màxim 
nivell els valors cultural, natu-
ral, simbòlic i econòmic.

El Museu de Solsona va ser 
molt actiu en la salvaguarda 
del patrimoni enfront la in-
fluència de Manresa; en canvi 
el Berguedà i, en menor mesu-
ra, l’Anoia, van ser un territori 
on hi van confluir tant des de 
Manresa com des de Berga o 
Igualada. En el cas de Berga, 
l’Assemblea va ser un impuls 
per potenciar les aspiracions 
de disposar d’un museu pro-
pi. Els projectes museístics, 
les accions per la salvaguarda 
del patrimoni i les aspiracions 
particulars d’aquells convul-
sos anys, han deixat una em-
premta molt gran en la realitat 
present dels nostres museus i 
els seus fons artístics.

ANNEX

I. Quadre dels assistents a 
l’assemblea

Les dades d’aquest quadre 
fan referència al primer dia de 
l’Assemblea. Hem assenyalat 
el nom dels municipis seguint 
el llistat de la Conselleria 
d’Economia; en ocasions indi-
quem dos noms atès que hi ha 
municipis que consten amb un 
nom en el text i amb el nom 
modificat en l’annex del llis-
tat. Les lletres NA signifiquen 
no assistència. En ocasions 
desconeixem el cognom de la 
persona que hi va assistir, tan-
mateix, hem optat per posar el 
nom encara que la informació 
no sigui completa.

(Elaboració pròpia a partir de 
documentació de l’ACBG. 
Fons municipal de Manresa)

ANOIA
Argençola - NA
Bellprat - NA
El Bruc - NA
Cabrera d’Anoia - NA
Calaf - NA
Calonge de Segarra - NA
Capellades - Pere Claramunt
Carme - Víctor Herman
Castellfollit de R. - NA
Castellolí - NA
Copons - NA
Igualada - Joan Ferrer, 
Josep Riu , Francesc Clarà
Jorba - NA

Calders - Valentí 
Casajuana , Josep Pla
Callús - Joaquim Clotet , 
Pere Bru, Lluís Estrada
Cardona - Emili Esteve, 
Martí Zomerio
Castelladral - J. Ginesta, 
Pere Prat , Salvador Roca
Castellbell i el Vilar - J. 
Codina, Anton Fainé
Castellfollit del Boix - NA
Castellgalí - NA
Castellnou de Bages - Josep 
Soler, Llorenç Trench
L’Estany - Lluís Casas
Fonollosa - NA
Gaià - Salvador Tresserres, 
Josep Codina
Manresa - Josep Corbella, 
Jaume Armengol, Joan 
Dueso, J. Espinalt, Carles 
Costa, Josep Soler
Marganell - NA
Moià - Segimon Pladevall, 
Josep Ma. Estrada
Monistrol de Calders 
- Monistrol de Bages 
- Josep Canet
Monistrol de Montserrat - 
Joan Martí, Ignasi Gros
Mura - NA
Navarcles - Claudi 
Llovet , Josep Giralt
Rajadell - NA
Rocafort i el Pont de 
V. - Pere Brunet
Sallent - Jaume Caballol, 
J. Ceriols, B.
Sant Feliu Sasserra 
- Miquel Pla

 Museu de Manresa. Diferents 
aspectes de la instal•lació 
d’elements escultòrics a l’edifici 
de la Cova de Sant Ignasi destina-
da a seu del futur museu manresà 
que com va assenyalar  Mn. Josep 
M. Gasol mai va ser inaugurat. 
(ACBG/ Fons Lluís Rubiralta).
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Municipis d’altres comar-
ques que hi van assistir i 
que es volien integrar a la 
vegueria de Manresa són: 
Peramola (Josep Puigpinós) 
i Torà (Anton Casas, Àngel 
Casas ...)

II. Informe sobre la 
creació del museu 
de la setena regió
ACBG. Fons municipal de 
Manresa. Lligall VII Vegueria

Les necessitats que comporta 
la transformació social i po-
lítica que es ve operant en la 
nostra terra d’ençà del 19 de 
juliol, exigeixen en el camp de 
la Cultura, com en tants al-
tres, una obra radical de crea-
ció per a posar a l’abast de 
tothom aquelles ensenyances i 
aquelles activitats reservades, 
en període anterior, només a 
aquells que per la seva posi-
ció o per la seva fortuna les 
podien tenir al seu abast.

Una de les facetes de la Cultu-

Sant Fruitós de Bages - 
Riudor de Bages - NA
Sant Joan de Vilatorrada 
- Antoni Baraldés, 
Manuel Díaz
Sant Mateu de Bages - 
Bages d’en Selves - Josep 
Barcons, Ramon Carol, Pere 
Vilademunt, Josep Gras
Sant Salvador de 
Guardiola - Guardiola de 
Bages - Francesc Enrich, 
Jaume Enrich, N.
Sant Vicenç de Castellet 
- Castellet de Llobregat - 
Francesc Molas, J. Lleins
Santa Maria d’Oló - NA
Santpedor - Francesc 
Garcia, M.
Súria - Josep Planell, Josep 
Farriols, G. Quintana
Talamanca - NA

BERGUEDÀ
Avià - NA
La Baells - NA
Baga - Jacint Casas, 
Just Ribera
Berga - J. Torruella, 
Just Lacau
Borredà - Càndid Royo
Capolat - NA
Casserres - NA
Castell de l’Areny - NA
Castellar de n’Hug - NA
Castellar del Riu - NA
Cercs - NA
L’Espunyola - NA
Fígols de les Mines - NA

Gironella - F. Torrent, ...
Gisclareny - Joan Vilà
Gósol - NA
Guardiola de Berguedà - NA
Montclar de Berguedà - NA
Montmajor - NA
La Nou de Berguedà - NA
Olvan - Josep Bonany
La Pobla de Lillet - NA
Puig-reig - F. Roca, …
La Quar - Pere Romà, F. 
Vilardell, Josep Armengol
Sagàs - NA
Saldes - NA
Sant Jaume de Frontanyà - 
Frontanyà de Roca - NA
Sant Julià de Cerdanyola 
- Climent Vilalta
Santa Maria de Merlés - NA
Vallcebre - NA
La Valldan - NA
Vilada - NA
Viver i Serrateix - NA

SOLSONÈS
Castellar de la Ribera - Josep 
Reig, Joan Corominas
Clariana de Cardener 
- Pere Coma
La Coma i la Pedra - NA
Guixers - NA
Lladurs - R. Mena
Llanera - Josep Montaña
Llobera del Solsonès 
- Miquel Estany
Navès - NA
Odèn - Jaume Sala, Josep ...

ra que estava reservada a uns 
quants privilegiats i “ama-
teurs” és la del coneixement 
de les obres d’art o d’interès 
històric en les seves més di-
verses manifestacions, que 
fins ara estaven vedades al 
coneixement del nostre poble i 
de tots aquells que sentien una 
provada vocació artística, que 
no podien satisfer, degut a que 
estava fora de les seves possi-
bilitats econòmiques. 

Particularment en la nostra 
vegueria, integrada per un 
conjunt de comarques que són 
riques en manifestacions be-
llíssimes d’art romànic i d’art 
gòtic, no s’ha fet mai una obra 
seriosa de divulgació i menys, 
encara, s’ha intentat posar 
aquelles obres artístiques a 
mà del gran públic. 

La creació d’un gran Mu-
seu de la Setena Regió se-
ria la solució més adequada 
del referit problema, ja que 
agrupant-se en ell els millors 
“especimens” de l’art pri-
mitiu de les nostres comar-
ques, i l’abundant material 
d’ornamentació arquitectòni-
ca, pintura antiga, iconogra-
fía, numismática, etc. escam-
pat avui per esglésies i Mu-
seus d’entitats, l’arqueologia 
i l’art de la regió serien po-
sats a l’abast de tothom, i 
especialment dels aficionats i 
especialistes de l’Art Català 
Mitgeval, i d’altres disciplines 
artístiques i històriques.

Aquest Museu, on es podríen 
guardar gran nombre de ri-
queses artístiques avui massa 
ignorades, podria instal·lar-se 
a l’edifici de la Cova de Man-
resa, local que per la seva 
grandària, i les seves immi-
llorables condicions seria el 
més adequat per a tots aquells 
objectes que per la seva valor 
i delicadesa requereixen una 
escrupolosa conservació.

Moltes raons es poden adduir 
a favor de la instal·lacció 
d’aquest gran Museu a 
l’edifici de la Cova de Manre-
sa; en primer lloc l’avantatge 
que reporta la centralització 
de tot l’Art comarcal en un 
sol Museu, situat a la capital 
de la regió, Museu que per la 
seva importància, en alguns 
aspectes seria únic i insubsti-
tuïble; en segon lloc el referit 
edifici de la Cova seria cedit 
pel Consell Municipal de la 
ciutat, que dóna el màxim de 
facilitats per a la seva habili-
tació, i en tercer lloc es tindria 
el positiu ajut de la Junta de 
Museus de la Generalitat, que 
es cuidaria de la instal·lació 
de les diverses seccions i sub-
vendria les depeses ocasiona-
des per la mateixa.

Aquest Museu de la Setena 
Regió podria contenir gran 
quantitat d’objectes de valor 
artística i d’interès històric, 
avui escampats per les comar-
ques del Bages, Bergadà, Sol-
sonès i Anoia, la importància i 

abundor dels quals pot deduir-
se de la relació que acompan-
ya aquestes ratlles, que a con-
tinuació pot llegir-se.

III. Esborrany sobre 
el regiment que hau-
ria de tenir el funcio-
nament del museu
ACBG. Fons municipal de 
Manresa. Lligall VII Vegueria

Creat el Museu de la Setena 
Regió, caldria nomenar una 
Junta General, formada per 
un Delegat de la Junta de Mu-
seus de la Generalitat, i pels 
Consellers de Cultura dels 
Consells Municipals de Man-
resa, Berga, Igualada, i Solso-
na. Aquesta Junta es cuidaria 
de la Direcció i governació 
del Museu, i de determinar el 
reglament interior del mateix. 

La Conservació i administra-
ció del Museu aniria a càrrec 
d’una sub-comissió formada 
per tècnics i delegats de les 
diverses entitats artístiques i 
culturals de Manresa, i seria 
presidida pel Conseller de 
Cultura del Consell Munici-
pal de la ciutat. Les entitats 
que podrien ésser representa-
des en aquesta Sub-Comissió 
serien el Cercle Artístic de 
Manresa, Ateneu Cultural Po-
pular, Centre Excursionista 
Bages, Centre Excursionista 
Muntanyenc, etc. També en 
podrien formar part aquells 
assessors i elements tècnics 

Olius - Miquel Oller
Pinell del Solsonès - Pere 
Codina, Joan Riu
Pinós, Isidre Palà, Alfons 
Pons, Anton Porta, Serafí Riu
Riner - Celdoni Prat, Pere 
Montraveta, Joan …
Sant Llorenç de 
Morunys - NA
Solsona - Jaume Clotet, 
Josep Soldevila
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ja estan a l’abast dels seus 
ciutadans i per tant mante-
nen que no se n’han de des-
pendre per a portar-lo a un 
altre lloc on no els seria tan 
fácil de poder-lo anar a visi-
tar. Jo comprenc molt bé llur 
actitud, perquè aquesta és 
una qüestió d’espiritualitat i 
tots els pobles estimen les co-
ses del seu passat perquè els 
pobles són pel que és la seva 
història i despendre’s d’això 
els representaria com si es 
desprenguessin d’un tros de la 
seva vida. I per tant aquesta 
Presidència entén que potser 
caldria d’estudiar si és possi-
ble reconcentrar al museu de 
zona totes aquelle coses que 
disperses que no tenen valor, 
o en tenen relativament poc 
per a ésser visitades expressa-
ment, però que en canvi aco-
blades en tenen.

Jo no sé si Solsona i Igualada 
porten acords concrets dels 
seus companys de Consell; si 
és així jo crec que seria difí-
cil de convèncer-los i si no-
saltres passàvem a votació i 
acordàvem que havien de ce-
dir llurs Museus, segurament 
que no acatarien l’acord de 
l’Assemblea, a més que això 
seria una coacció, cosa que 
nosaltres no hem de fer.

En l’aspecte general, però 
ningú no podrà negar la 
importància que tindria 
l’acoblar els tres Museus 
en un de sol i com seria 

hi ha en el seu poble, si ho cen-
tralitzem tot a Manresa això 
seria un inconveninent perquè 
aquells ciutadans pugues-
sin venir a veure el Museu.

Granera de Bages diu que 
potser seria millor de reunir 
tots els museus que ja hi ha 
i els que es van fent junt amb 
el de Montserrat i portar allí 
el museu de la Comarca i així 
al mateix temps s’ampliaria 
el turisme de la Vegueria i 
fomentaríem el turisme cata-
là i a més que el Museu allí 
instal·lat serviria per a ensen-
yar, portaria vida al turisme 
català.

La Presidència diu que ens tro-
bem amb dues proposicions. 
Una que és la d’Igualada 
i Solsona que consisteix a 
deixar els museus actualment 
existents en aquelles pobla-
cions i a més crear el de Zona 
i una altra proposició que 
consisteix a reunir tots el Mu-
seus existents a més de tot allò 
que hi ha esgarriat i formar el 
Museu de Zona. Hi ha també 
una proposició de Granera de 
Bages que no es diferencia de 
la de Manresa només en què 
Granera de Bages creu que 
el Museu de Zona s’hauria de 
portar a Montserrat.

El Conseller de Cultura del 
Consell Municipal de Manre-
sa diu que no es creguin els 
companys de Solsona i Iguala-
da que en el dictamen hi hagi 
esperit centralitzador. Nosal-

que la Junta General conside-
res indispensables.

Manresa, 9 de Febrer de 1937

IV. Esborrany meca-
noscrit del desenvo-
lupament de la sessió 
referent a la creació 
d’un museu de zona
ACBG. Fons municipal de 
Manresa. Lligall VII Vegueria

La Presidència anuncia que es 
va a entrar al cinquè punt de 
l’ordre del dia que tracta de 
la conveniència o no de crear 
un Museu de Zona i que sobre 
aquest punt hi ha un dictamen 
del company Conseller de 
Cultura del Municipi de Man-
resa. El dit Conseller dóna 
lectura al dictamen.

Solsona troba molt bé que es 
procuri que es faci a Manre-
sa un Museu i que es pugui 
aplegar com més coses mi-
llor, però nosaltres tenim el 
nostre museu que és un dels 
més importants de Catalunya 
i ens sabria molt greu que ens 
n’haguéssim de desfer. A Sol-
sona no li fa res ajudar que a 
Manresa es creï un important 
Museu però no es vol despen-
dre del seu. El que nosaltres 
podem fer i amb molt de gust, 
seria donar al Museu de Zona 
aquell material repetit que no-
saltres tinguéssim. Perquè no-
saltres ja des del principi de la 
Revolució hi portem gastades 

de 30 a 40 mil pessetes.

La Presidència diu que com-
prèn perfectament que en 
el trascurs de la discussió 
d’aquest dictamen cada poble 
es manifesti joiós d’allò que 
ja tingui organitzat i que són 
coses de la seva vida passada 
i sobretot perquè això li pot 
servir per finalitats educatives 
i formar noves consciències. 
Però la presidència creu que 
sense estropellar res del que 
ja hi hagi organitzat es pot fer 
força cosa. És veritat que hi 
ha pobles que ja tenen el seu 
Museu organitzat, però tam-
bé és veritat que hi ha molta 
cosa esgarriada i entenc que 
és d’aquestes que caldria 
parlar i tots ens hem de ma-
nifestar per veure si formem 
alguna cosa que sigui digne 
de visitar-se.

Igualada diu que precisament 
en aquest aspecte, des del 
primer dia de la Revolució 
es tingué en compte aquest 
aspecte i a un grup de ciu-
tadans estudiosos, amants i 
entesos en les obres d’art els 
donàrem facultats per a reco-
llir ja llavors tot el que tro-
bessin per la comarca digne 
de figurar en un Museu i avui 
dia ja tenim el nostre Museu. 
Trobem molt bé la proposta 
de Manresa però no podem 
adherir-nos-hi perquè com 
he dit ja tenim el nostre Mu-
seu i no volem despendre’ns-
en. I no solament hem fet un 

museu d’obres d’art sinó que 
tenim el projecte de crear un 
Arxiu bibliogràfic amb el que 
tenim recollit. Ens dol molt no 
poder-nos adherir al dictamen 
de Manresa.

Sallent diu que ells també 
s’han trobat en el mateix cas 
i també tenim coses recolli-
des i no obstant vaig portar 
la qüestió als meus companys 
de Consell i trobaren bé de 
donar a la Vegueria allò reco-
llit per a poder crear el Mu-
seu de Zona. Per tant, Sallent 
s’adhereix al dictamen de 
Manresa.

Balsareny diu que està dis-
posat a fer el sacrifici del seu 
castell i així poder anar a fer 
un Museu ben ampli i està dis-
posat a cedir tot el del castell 
per a crear el Museu.

Igualada diu que potser se-
ria una solució constituir un 
Museu de Zona que aplegués 
aquelles coses dels pobles que 
no en tenen cap i que tampoc 
no tenen possiblitats de fer-ne 
cap que sigui important; però 
que en canvi es conservessin 
aquells museus dels pobles on 
ja el tenen fet. A més hem de 
tenir en compte que si es feia 
a Manresa el Museu de Zona 
molts pobles es trobarien amb 
les dificultats de comunicació 
per a traslladar-se a veure el 
Museu, i aleshores ens tro-
baríem que si ara hi ha uns 
ciutadans que poden admirar 
almenys allò almenys allò que 

tres sabem que aquests pobles 
s’han gastat unes pessetes per 
llurs museus i estan disposats 
a conservar i ampliar-los i 
comprenen perfectament llur 
posició. Si nosaltres hem pre-
sentat aquest dictamen és per-
què entenem que per aquell 
que vulgui visitar la riquesa 
artística de la Vegueria li serà 
molt millor fer-ho si només hi 
ha un sols Museu que no pas 
en tres perquè economitzaria 
gastos. És això el que ens ha 
induït a presentar el present 
dictamen, és a dir un esperit 
de major divulgació. Manresa 
creu que si fos possible portar 
a Barcelona tota la riquesa 
artística de Catalunya i fer 
allí un Museu únic, Manresa 
hi portaria el seu Museu.

Quant a Montserrat, creiem 
que no cal portar allí el Mu-
seu de Zona perquè ja és un 
lloc que per si sol té valor tu-
rístic i a més ja hi ha un Mu-
seu tant o més important que 
el que pugui fer Manresa. A 
més, s’ha de tenir en compte 
que potser mitjançant unes 
gestions sigui possible que el 
museu de Montserrat vingui al 
Museu de Zona de Manresa. A 
més a Montserrat és un lloc 
on poden instal·lar-se escoles 
i altres coses i no creiem que 
calgui portar-hi el Museu de 
Zona.

La Presidència diu que els 
companys d’Igualada i Solso-
na creuen que els seus museus 
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la ciutat que tenien abans ni 
el nou de la Zona. Nosaltres 
entenem que el que cal és que 
els pobles es coneguin els uns 
als altres, les coses artístiques 
que tinguin i per això en lloc 
de crear un lloc per a cridar-
hi tota la gent, és millor que 
n’hi hagi més d’un. Aquest és 
el criteri que induí a prendre 
l’acord.

Granera diu que aquí s’ha 
presentat suggerènies ben in-
teressants. Si bé Montserrat 
és lluny de molts pobles, per 
altra banda sembla que hi 
hagi una mania per part del 
poble d’anar a Montserrat; el 
pagès català, en general té in-
clinació a anar a Montserrat. 
La muntanya en ella mateixa 
ja es prou per atreure la gent 
i si a aquest atractiu natural 
hi afegim el del Museu, ales-
hores Montserrat atreuria no 
sols els pagesos sinó també els 
estudiosos. Si totes les Comar-
ques portessin el bo que tenen 
a Monserrat i s’hi fes un Mu-
seu importantíssim, llavors a 
més de l’incentiu de la recrea-
ció hi hauria el d’instruir-se 
i és evident que això benefi-
ciaria el turisme encara més. 
La gent que té la inclinació 
d’anar a Montserrat difícil-
ment vindria a Manresa a 
veure el Museu de la Vegueria 
i per això creiem que el millor 
seria portar el Museu de la 
Vegueria a Montserrat. Ens 
sembla que si preniem aquest 
acord faríem veritable obra 

d’important el Museu de la Ve-
gueria. El mateix zel que cada 
ciutat posa a voler retenir el 
seu ens demostra i dóna idea 
del que seria aquest Museu 
general de Zona. Els que esti-
men de veritat l’art sabrien el 
valor important que tindria si 
s’aconseguís això. Però és un 
problema de mal resoldre per-
què és un problema de delica-
desa i de sentiments i això ens 
obliga a cercar una solució 
senser ferir la susceptibilitat 
dels que ja tenen un Museu i la 
dels que creuen que s’hauria 
de formar un Museu de Zona.

Jo demano doncs que es tracti 
aquesta qüestió amb tot afecte 
i que es parli tal com es par-
la quan es tracta de coses de 
sentiment.

Cardona diu que el que es po-
dria fer és reconèixer el dret 
de les ciutats que ja tenen Mu-
seus fets i anar a la creació del 
Museu de Vegueria a base de 
coses esgarriades.

Igualada diu que com molt bé 
ha suposat la Presidència ells 
porten un acord del Consell 
Municipal en aquest sentit de 
que no creuen procedent cen-
tralitzar tots els Museus exis-
tents, a Manresa. Jo no em 
veuria en cor de presentar-me 
davant dels meus companys 
de Consell i dir-los: Mireu, tot 
això que heu fet amb la il·lusió 
de que sigui per Igualada, tot 
aquest recull de coses de la 
nostra història que vosaltres 

havieu convertit en Museu, 
tots els vostres esforços, cal 
que us en desprengueu perquè 
s’ha de centralitzar tot en un 
Museu de Zona. Jo crec que 
seria bo fer el Museu de Zona 
centralitzant-hi totes les coses 
disperses i respectar els mu-
seus d’Igualada i Solsona.

Torà diu que està d’acord amb 
Solsona i Igualada de respec-
tar els Museus importants 
que ja hi hagi fets, però amb 
la condició que no poguessin 
recollir cap objecte fora llur 
comarca i que tots els altres 
objectes de la Vegueria anes-
sin al Museu Central.

Igualada diu que és cert, com 
ja ha manifestat l’acord del 
Consell Municipal d’Igualada 
de no despendre’s del seu mu-
seu. Però vull que els com-
panys d’aquí no es creguin 
que l’acord fou dictat per 
l’egoisme, no. L’acord fou pres 
després d’haver-lo meditat bé. 
Sembla que es vulgui negar 
capacitat artística als pobles 
rurals i nosaltres entenem 
que en poden tenir tanta com 
un altre i per això el que cal 
fer és donar-los facilitats per-
què puguin admirar les obres 
d’art i això s’aconsegueix 
procurant que n’hi hagi for-
ces; en canvi si ho centralit-
zem ens trobem que als pobles 
els serà difícil de desplaçar-se 
i fer despeses per anar a veure 
el Museu i llavors es trobaran 
que no veuran ni el Museu de 

de cultura, però com que no 
es pot prendre perquè hi ha el 
criteri d’Igualada i Solsona 
de no despendre’s dels seus 
Museus creiem que es podria 
acordar demanar a Igualada i 
Solsona que s’ho rumiïn bé i 
ens sembla que si així ho feien 
s’hi adherien.

Manresa entén que per a fer el 
Museu de Vegueria a Montse-
rrat, no hi haurà solució pos-
sible perquè no veu la possi-
bilitat que Igualada i Solsona 
portin llur Museu a Montse-
rrat i nosaltres no podem tam-
poc assegurar que Manresa 
l’hi portés. Comprèn l’actitud 
de cada poble a voler conser-
var el seu museu i per això 
creu que difícilment farem res 
en el sentit d’un Museu únic 
de Vegueria. Manresa propo-
saria que tots els museus que 
tinguessin vida pròpia subsis-
tissin, però que quan tingues-
sin un objecte duplicat, que 
l’haguessin d’enviar al Museu 
central i nosaltres també a ells 
els enviaríem els objectes que 
tinguéssim duplicats. Creu 
que això facilitaria la solució, 
tenint en compte que en el mo-
ment que algun Museu dels 
tres adquirís una obra dels 
altres fes constar en el lloc on 
l’exposés “procedència de tal 
Museu”. Creu que en definiti-
va ha d’ésser això sinó discu-
tirem molt i no avançarem res.

Monistrol agraeix als com-
panys que han proposat 

instal·lar el museu de la Ve-
gueria a Montserrat, però ha 
de dir que la Generalitat té 
promès a Monistrol que ella 
instal·larà a Montserrat un 
Museu i escoles i per aquest 
motiu Monistrol no havia 
demanat que el Museu de la 
Zona es portés a Montserrat. 
Monistrol està molt agraït de 
l’atenció dels companys que 
han proposat Montserrat i 
que tots hem de procurar que 
si abans anaven cada any a 
Montserrat 50 mil caverníco-
les que d’ara endavant hi va-
gin 50 mil homes lliures.

La Presidència diu que des-
prés de les manifestacions 
dels delegats es pot dir que 
la qüestió queda plantejada 
entre les dues proposicions. 
La primera que consisteix a 
crear el Museu de la Vegue-
ria a Montserrat on s’hauria 
de traslladar tot el patrimoni 
artístic de les ciutats i pobles 
de la Vegueria i la segona que 
consisteix en què els pobles 
que ja tenen Museu el conser-
vin i que amb les coses esga-
rriades es vagi formant el Mu-
seu de Zona.

Jo crec sincerament, sense 
que això hagi de prejutjar res, 
que la proposició més adequa-
da és la d’Igualada. Perquè si 
bé crec que el Consell Munici-
pal de Manresa no s’oposaria 
que es creés el Museu de Zona 
a Montserrat i per tant no 
s’oposaria a despendre’s del 

seu, no sé si Igualada i Solso-
na s’avindrien a fer el mateix, 
perquè els pobles quan han de 
despendre’s d’una cosa per no 
tornar mai més, els raca. Jo 
crec que per tal que la solució 
que es doni a aquesta qüestió 
sigui aceptada per tothom i no 
fereixi susceptibilitats, que les 
dues proposicions siguin pas-
sades a referenfum dels Con-
sells Municipals respectius.

Manresa (Conseller de Cul-
tura) troba encertada la pri-
mera proposició, però és que 
també s’ha de tenir en compte, 
i més després de les paraules 
de Monistrol, que és possible 
que la Generalitat no vulgui, 
pels motius que siguin, que 
s’instal·li el Museu general de 
la Vegueria a Montserrat. Jo 
cec que aleshores es podria 
acordar crear el museu de la 
VII Vegueria a Manresa i con-
servar els d’Igualada i Solso-
na, i quan es fes propaganda 
per al turisme no es faria 
constar solament l’existència 
del Museu de la Vegueria sinó 
també els d’Igualada i Solso-
na.

Jo també crec que seria con-
venient que en el cas que es 
fes així que es nomenés una 
comissió o Junta General de 
Museu de la VII Vegueria que 
podria estar integrada per re-
presentants de les tres locali-
tats esmentades i un delegat 
de la Junta de Museus de la 
Generalitat.
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hi anaven els de la comarca, 
sinó que hi venia gent de tot 
arreu, els uns per una cosa, 
els altres per una altra, però 
el cert és que podem dir que 
hi venia gent de tot Catalunya, 
sense comptar els estrangers. 
Súria creu que tractant-se de 
la Muntanya que es tracta no 
hem d’anar amb petiteses i 
que tots hem de fer el màxim 
esforç perquè si la Junta de 
Museus cregués que s’ha 
d’instal·lar el Museu català 
a Montserrat tots li obrissim 
pas.

Manresa diu que per acabar 
aquest debat creu conve-
nient posar a consideració de 
l’Assemblea la següent propo-
sició: “Suggerir al Govern de 
la Generalitat que si ho creu 
oportú creï el Museu Nacional 
de Catalunya a Montserrat i 
fer esforços perquè Igualada, 
Solsona i Manresa es despren-
guin de llurs Museus. Però si 
això no fós possible, prendre 
l’acord de que subsistissin els 
tres museus”.

La Presidència pregunta a 
l’Assemblea si s’accepta 
aquesta proposta i s’aprova 
per unanimitat.

Súria diu que si s’acorda 
la primera proposició i a 
Montserrat només hi ha 
d’anar el de la VII Vegueria, 
no li interessa. Súria estaria 
conforme a portar-ho tot a 
Montserrat si és que fos possi-
ble de recollir tot el del poble 
català i formar allí el Museu 
Nacional de Catalunya. Si no 
és així Súria creu que s’han de 
conservar els tres Museus.

Igualada diu que la Muntan-
ya de Montserrat no és so-
lament una muntanya de la 
VII Vegueria sinó que és una 
Muntanya que presideix altres 
comarques i que tenen tan-
ta facilitat de traslladar-s’hi 
com puguem tenir nosaltres. 
Igualada entèn que el que es 
podria fer seria de demanar el 
que ha proposat el company 
de Súria al Govern de la Ge-
neralitat i tenint en compte el 
que ha dit abans, si el Govern 
de la Generalitat decidis fer el 
[la frase resta inacabada]

Igualada diu que com que la 
muntanya de Montserrat pre-
sideix totes les comarques, el 
caldria és que totes ho portés-
sim a Montserrat. Ara bé, res-
pecte al que ha dit el company 
de Súria, jo haig de dir que 

em sembla bé que es faci un 
Museu Nacional de Catalunya 
a Montserrat, però de moment 
el que cal fer és començar pel 
de la Vegueria i si més enda-
vant Tarragona, Lleida i altres 
ciutats volen portar-hi el seu 
que l’hi portin.

Igualada entèn que ja que hi 
ha altres comarques que te-
nen tan o més fàcil accés a 
la Muntanya que nosaltres, 
el que es podria fer és, si el 
Govern accedís a fer el Museu 
de la vegueria a Montserrat, 
intercedir perquè Sabadell i 
Terrassa hi aportessin el seu 
i em sembla que aquestes po-
blacions no hi trobarien cap 
inconvenient i així el Museu 
agafaria molta més impor-
tància i potser més endavant 
s’aconseguiria que les altres 
comarques hi aportessin el 
que elles tinguessin i forma-
ríem el Museu Nacional de 
Catalunya.

Súria diu que nosaltres po-
dríem demanar a la Generali-
tat que aquesta per mitjà de la 
seva Junta de Museus creï el 
Museu Nacional de Catalunya 
a Montserrat. Súria demana 
que sigui a Montserrat per-
què és un lloc on no solament 

Estat de comptes
Ingressos Despeses

1. QUOTES 6.530,00 1.236,61
2. BUTLLETÍ 450,00 4.514,96
3. SUBVENCIONS 0,00 0,00
4. SORTIDES 1.798,94 250,00
5. CURSCM 0,00 803,50
6. ACT CULTURALS 0,00 250,00
7. CIRCULARS 0,00 182,15
8. ADM AARB 5,00 479,09
9. LOCAL AARB 0,00 1.118,04

10. MÚSICA I ROMÀNIC 4.060,00 3.890,76
11. CAIXA PENSIONS 0,00 193,20
12. PÀGINA WEB 0,00 346,59

TOTAL A 31.12.2016 12.843,94 13.264,90

Ingressos 
i despeses 
any 2016

Ingressos Despeses
1. QUOTES 7.000,00 400,00
2. BUTLLETÍ 500,00 3.400,00
3. SUBVENCIONS 0,00 0,00
4. SORTIDES 2.000,00 500,00
5. CURSCM 0,00 900,00
6. ACT CULTURALS 0,00 0,00
7. CIRCULARS 0,00 200,00
8. ADM AARB 0,00 1.500,00
9. LOCAL AARB 0,00 1.300,00

10. 1MÚSICA I ROMÀNIC 6.000,00 6.000,00
11. CAIXA PENSIONS 0,00 150,00
12 PÀGINA WEB 0,00 400,00
12. TROBADA AAR 0,00 750,00

TOTAL A 31.12.2017 15.500,00 15.500,00

Pressupost 
per conceptes 

any 2017
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19.03.17 
Caminada per sant Iscle i 
els últims revolts de la Sèquia
Fotografies de Jordi Maymó i Marina Roma

25.03.17
Conferencia de Goretti 
Vila sobre Sant Benet
Fotografia de Josep Llobet

03.02.17
Conferencia de Mn. Josep 
Maria Masnou Pratdesaba 
“La crònica de Santa Maria de 
Manresa 1194-1310 organització 
litúrgica i vida comunitària”
Fotografia de Josep Llobet 
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Conferència
Divendres, 3 de Febrer 

de 2017 a les 19 h

Sala d’Actes del 
Centre Cultural del 
Casino de Manresa

“La canònica de 
Santa Maria de 

Manresa 1194-1310.
Organització litúrgica 

i vida comunitària”
A càrrec de Mn. Josep 

Maria Masnou Pratdesaba, 
professor de l’Institut de 
Ciències Religioses de 

Vic i Arxiver de l’Arxiu 
de la Seu de Manresa.

Assemblea general 
ordinaria de 
socis 2017

Divendres 10 de Febrer 
de 2017 a les 19 h

Sala d’Actes del 
Centre Cultural del 
Casino de Manresa

Caminada per sant 
Iscle i els últims 

revolts de la Sèquia
Diumenge, 19 de Març 

de 2017 a les 10 h

Parc de la Sèquia ens 
convida a col.laborar 
amb ells per fer una 

caminada per la Sèquia 
amb explicacions referents 

a la Natura i la Història.

Ens trobarem a les 10 
del matí al Parc de 

l’Agulla a la zona del 
Centre d’Informació 
del Parc de l’Agulla. 

Ruta Guiada
Parc de l’Agulla – Sant 

Iscle – Coll de l’Om

Ruta de tornada
Coll de l’Om – Comabella 
– Sant Iscle, on farem un 

tast de vi i degustació, 
- Parc de l’Agulla

Hora prevista 
d’arribada 13 h.

Organitza: Parc de la 
Sèquia / Col ·labora: Amics 
de l’Art Romànic del Bages

02.04.17 
Sortida a la 
Baronia de Rialb
Fotografies de Margaret Coll, 
Francesc Gasol i Jordi Maymó

Conferència a la sala 
del Centre Cultural 
del Casino Manresa

Dissabte 25 de març 
de 2017 a les 19 h.

“Gent de Sant Benet, 
poble, guerrers i 

peregrins...”
A càrrec de Goretti Vila i 
Fàbregas  - Arqueòloga.
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Podeu 
consultar tots 
els butlletins 
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pàgina web 
www.aarb.cat

Diumenge: 28 de maig 2017 
Sant Cristòfol de 

Castellbell i el Vilar
A les 18.30 h visita guiada 

a càrrec de Francesc 
Villegas i Martínez

A les 19.00 h concert a 
càrrec de Lux Perpetua

Diumenge: 11 de juny 2017 
Església Parroquial 

de Salelles
A les 18.30 h visita 

guiada a càrrec de Jordi 
Piñero i Subirana

A les 19.00 h concert a 
càrrec del grup Airun

Programa Música 
i romànic 2017

Dissabte 29 d’abril 2017
Castell de Callús

A les 18.30 h visita 
guiada a càrrec de 

Marc Torras i Serra
A les 19.00 h concert a 
càrrec de la Capella de 
Música de Montserrat

Diumenge: 14 de maig 2017 
Església Parroquial 

de Camps
A les 18.30 h visita 
guiada a càrrec de 

Goretti Vila i Fàbregas
A les 19.00 h concert a 

càrrec de Quartet Matisse


