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EDITORIAL
GUARDONATS QUATREPINS

L'Associació Cultural Quatrepins, amb ocasió de la
cloenda dels actes de la celebració del seu 1Bé
aniversari, va lliurar les següents distincions.
Transcrivim I'acta:

En primer lloc dedÍquem un record a la tasca
reaiitzada per unes persones que van ser uns
col.laboradors molt especials ique ja no estan
entre nosaltres. Aquestes persones van creure en
aquest projecte des del seu comenEament i hi van
donar tot el seu suport, col.laborant activament,
tant en la revista com en totes les activitats
realitzades. La seva participació ha marcat, sens
dubte, iha deixat una petjada inesborrable a la
história de l'Associació ila revista. per aixó lliurem
aquest testimoni a la seva família:

En record de LLUÍS VENTURA VILA. RecuII eI
guardó el seu fill, senyor Jaume Ventura.

En record de CAMIL TORRAS CASALS - Recull ei
guardó la seva viuda, senyora Asunción Zabala.

EN TCCOTd dC SEBASTiA PORTELLA V]LANOVA -
Recull el guardó la seva viuda, senyora Maria
Teresa Padró.

També, en recone¡xement a les persones i

empreses que han mostrat la seva sensibilitat a la
cultura, donant un suport especial i desinteressat al
Drojecte de l'Associació Cuitural euatrepins,
col,laborant de forma destacada a la divulgació de
la revista Qu4trepins, quaderns de cultura,
mitjangant la subscripcié a un número plural

d'exemplars, i també per la seva tasca entusiasta
de difusió a nous lectors isubscriptors:

FERNANDO CAÑADÓ ESTUPIÑA
d'Autoplegamans
FRAN CESCA CASAJ UANA MALLA
COOPERATIVA AGRARIA de palau-solitá i

Plegama ns
FRANCESC DURAN LOPEZ d'Assessoria Duran
iOAQUIM ESTRADA SORS d'Estrada Ferreters
IOSEP FARNÉs cOSfa:USsA de Bufet d,advocats
Fa rnés
FERNANDO LIÉBANA CARPIO d,Unipost
JAUN{E ROCABRUNA VILARDELL
i JAUME GARCIA ]]MÉNEZ d, Electroserveis PaIau
IORDI SAMPERA ACOSTA de Bar Restaurant La
Clau
FRANCESC SAPÉS BANÚS de Finoues Palau
BENET SOLEY LLARGUÉS d,Autoescola Benet
JOSEP M. VILARDELL ARGEf\4Í de Pirotécnía
Vila rd e ll

MATEU VILA DRUGUET de Automóbils Ford
JORDI BACHS BALLBÉ de paper-eria torbachs

Finalment, en agraiment als nostres col.laboradors
destacats, per l'aportació continuada i qualificacia
dels seus articles itreballs a la revista euatrepins, i

també per la seva dedicació iesforg en totes ies
activats de l'Associació Cultural euatreoins,
permetent així amb els seus articles itr-eballs que
la rev¡sta Qu4trepins, quaderns de cultura,
assoleixi l'alt nivell de qualitat iacceptació entre els
seus lectors, i de prestigi que gaudeix en
I'a ctua Iitat:

RAI\4ON FOLCH I CAf\4ARASA
JOSEP N4. LLORENS C]STERÓ
i MANEL ZORRILLA GINÉ"

Palau-solitá i Plegamans, novernbre de 2009

-)



ALIMENTACIó I CULTURA GAsTRoruÓuICA,
SEGLES XI AL XV.

Per Jaume .l Pieres i Garcés
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Aouest articte recull el trebalt "APROXIMACIÓ ALS SISTEMES ALIMENTARIS,
'ñiiiiicl¿i,- inooucctó, DIETES I ctJLrtJRA GASTRINIMICA ENrRE ELS

sEGLES Xt ¡xv', tle Jaume l. Pieres iGarcés realitzat a l'área d'Humanitats'

História de Catalunya, de la Llniversitat oberta de catalunya, uoC. Entre

d,altres act¡V¡tats, J. Pieres destaca per ser el President del Centre

Democrátic i Progressista de Caldes de Montbui'
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II

I nt rod ucció

==:rou evident que si volem parlar dels-:; 'rrs alimentaris del segle IX al XV, hem de
fer l'esforg d'explicar l'escenari on es dibuixa
tot plegat. L'escenari o la situació cultural,
social i económica ens dibuixaran un mapa on
podrem entendre com i qué menjaven en
aquells segles, més precisament la pagesia i

les classes humils. Perqué aquesta classe
social? Entenem que les classes dirigents,
eclesiástiques, militars... ja han documentat
prou els seus hábits alimentaris, sense restar
la importáncia que tenen aquestes classes en
la configuració d'uns hábits alimentaris per
als pagesos i gent de vila. Alhora ens trobem
en la dicotomia que tots els registres que
podem trobar en la nostra recerca
d'informació, són originats per aquestes
classes dirigents, És evident que les classes
populars no escrivien i qui escrivia no era de
classe popular. És aquesta l'altre feina que
ens toca després de posar en context els
hábits alimentaris.

Malgrat que els registres escrits no siguin
font de primera má de les dietes pageses dels
segles IX al XV, sí que podem entendre que
els orígens de certa cultura gastrondmica són
en els hábits alimentaris de les classes
humils. És a dir, no podem entendre la cuina
de les famílies dirigents, sense tres variables
indiscutibles. 1. La tradició llatina de
producció agrícola, alló que podríem
anomenar la santíssima trinitat medite-
rránia; Oli, blat, vi.2. Les aportacions de
técniques, costums i productes d'altres
cultures, ja sigui musulmana, bárbara,

jueva... 3. La cuina, com totes les
expressions de l'home, está estretament
vinculada a la terra en la que Ii toca viure... i

la terra la treballa el pagés. És per aixó que
podem dir que, malgrat que podem trobar
una cuina iuns hábits alimentaris de rics i

una altra de pobres, són condicionats
directament per la classe pagesa, que és la
que produeix, i el terreny al qual s'enfronta.

Context históric

Podem dir que malgrat la desfeta de I'Imperi i

el seguit de canvis que comporta en el
terreny polític, social..., els sistemes de
mercats perduren de l'antiguitat tardana al
nou sistema, cosa que assegura la
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interrelació ciutat-camp. Els grans centres de
producció agrária van perdurar, possiblement
perqué eren la base de la xarxa fiscal. Un cop
desaparegut l'Imperl, l'administració visigó-
tica perpetua aquestes estructures. L'església
hi juga un paper cabdal en el manteniment
d'aquestes estructures. Alxí doncs, veiem
com canvien els actors peró no pas el guló de
l'obra.

En aquest període podem veure, malgrat tot,
l'aparició de petites explotacions agrícoles
lliures. Tenim un exemple clar en el poblat de
Bovalar .

Les invasions musulmanes (VII-XII) aporten
a les terres catalanes tota una revolucló a

l'agricultura, almenys en qüestions técniques:
L'aprofitament hidráulic, nous sistemes de
regadiu, construcció de sínies, molins... tot
aixó comporta una millora en la capacitat
productiva de les comun¡tats rurals, En els
segles VIII-X el tret més característic que
condlciona els hábits alimentaris de les
classes populars és el d'una conjuntura
económica péssima que comporta situacions
de carestia brutals. Aquesta situació provoca
fams i pestes. Per tot s'ocasiona un retrocés
de la població i l'abandó de les grans
explotacions , les villae, que subsistien de
l'antiguitat tardana. Cap a l'any 1000 s'lnicia
el procés. de feudalització en tots els
aspectes. Es per aquest motiu que hi ha tot
una série de canvis en el medi rural, el
procés d'asserviment ja era un fet, un fet que
es representaria, per part dels senyors sota
el nom d'usaticos o malos usaticos .

Cap a flnals del segle XI -segons Bonnaisse,
Bisson i Freedman- podem trobar els primers
símptomes de degradació social i econdmica
del camp. Es a partir d'aquell moment que
s'acorda l'explotació de la terra entre senyors
ivassalls en base a contractes agraris de
base emfitéutica. A flnals del segle XI els
productors directes entren en el món
comercial degut a un creixement agrari, un
consum familiar insuficient i la iniciativa del
món pagés a intervenir directament en els
mercats, Es aquest el moment en que
l'activitat es centra en els mercats urbans i

rurals i en les fires.

&
§l átsi§* Pe.ffik tffi,.ffi"'ffi{l;¡ sffi

¿'¿ felg!
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El desenvolupament mercantil que sorgeix a
partlr del segle XII comportará un
desenvolupament del mercantilisme naval. En
aquest segle i posteriors la Corona dAragó es
veu mancada de producció de cereals i

ramaderia per abastar-se iel Principat és
comprador a altres estats de la Corona. Cap
al segle XIV es produeix un fort descens de la
població camperola per diferents crisis. Els
pagesos grassos ocupen i s'apropien
d'explotacions agrícoles en desús. Aquesta
política de concentració permet al senyor pot
continuar extorquint a la classe pagesa i els
mateixos pagesos preparen la sortida de la
crisis i l'agitació pagesa contra els mals usos
que trobaran un intent de solució amb la
Senténcia Arbitral de Guadalupe ( 1486).

1. Sistemes de producció:

Malgrat que en un principi les técniques
productives no varien d'una manera
substancial des de l'Imperi, les introduccions
de les migracions bárbares, sobretot en
qüestions de ramaderia, i les mlgracions
islámiques, en qüestions d'agricultura i

aprofitaments hídrics, comportaran una
caracterització própia del camp catalá
medieval.

1.1. Productes de l'hort

A l'hort hi trobarem apis, alls, cols, cebes,
cogombres, fesol, enciams, melons, naps...
Cal tenir en compte que les cebes, el porro i

l'all són les verdures báslques de l'hort.
Aquest hort, segons Montanari , moltes
vegades será una espécie de zona franca on

els drets senyorívols no hi arribaran. Per altra
banda no podem oblidar els arbres fruiters
com, ametllers, nesprers/ pomeres/ pereres,
pruneres, que sempre acompanyaven els
trossos de terra.

Cal remarcar la importáncia dels canyissars
dins de l'hort. Bonnassie ens fa relacionar el
regadiu amb els molins i ens destaca el paper
fonamental a la Catalunya Nova.

1.2. Productes del camp

El camp, com a productor, sempre ha estat
dirigit d'una manera o altre pel propietari. La

preferéncia senyorial sempre va ser produir
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blat, possiblement per la seva durabilitat i la
seva possibilitat per acaparar.

Aquesta condició de preferéncla és
compartida amb la classe pagesa fins al segle
XI, moment el qual la pagesia prefereix
cultivar ordi. L'ordl per moltes qualitats els hi
era més profitós. La pagesia, peró, per
imposició senyorlal es veu abocada al cultiu
del blat, fins i tot ocupant zones de regadiu.
L'ordi es continua cultivant per alimentar les
cavalleries, igualment que la civada que es
Introdueix lentament.

1.3. Ramaderia

La documentació del segle X i part del XI
deixa evidéncia de les compra-vendes de
terres, corts, alous. EI que no pot precisar és

els caps de bestiar que podíem trobar en una
casa pagesa. Podem arribar a deduir per
delmes i censos que en un mas benestant
pagés hi podem trobar; aviram, bous, mules,
pollins...

Els ramats senyorials eren principalment
d'ovelles icabres ipodíem trobar també
ramats de porcs. El porc és encara un bestiar
criat especialment per al sacrifici mentre que
les ovelles i les cabres oferien altres menes
de productes.l

1 Societat i alimentació a 1'época
medieval. Ef Vaffés Oriental (segLes X xI),
Jaume vifaginés i Segura
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La ramaderia estableix una de les formes
més interessants de relació entre el pla i la
muntanya. Abans del segle XII es pot establir
les grans rutes transhumants de Catalunya.
Per aquesta unió hi juga un paper important
el camí, arrabassada, carrerada... El camí de
transhumáncia fa de pastura i de proveidor
d'aigua, més que de simple via de pas.

L'activitat transhumant és tan antiga com
l'home ramader. A Catalunya, I'escassetat de
pastures a les zones fredes impedeix que es
formin grans ramats comparables a d'altres
de la Península Ibérica.. Només en
comarques centrals com Urgell, Segriá i La
Noguera, podem parlar de mantenir fix un
gran nombre de bestiar,
EIs drets de pas de les carrerades són
públics, segons l'Usatge 72, de Usatici
Barchinone, cap als segles X i XI. Malgrat tot
els senyors tenen drets sobre pastures i prats
que compren i venen.2

1.4. Silvicultura

En tota Ia societat medieval i mentre els
espais no conreats fossin de domini públlc,
amb aixó es parla d'abans de l'extensió del
feudalisme, la silvicultura esdevé un recurs
preuat. La importáncia de la silvicultura ve
relacionada, conjuntament amb altres raons,
de la tradlció | l'estil de vida que ens deixen
els pobles gots3. La caqa era prou important

' Entre una ramaderia senyorial i una
ramaderia pagesa (segfes X-XIII) Assmupta
Serra, Estudis d'História agrária 2000-2001
t História de Ia Afimentación, Montanari,
Flandrin, ed. Trea

per a l'economia familiar. Ens hi podem
trobar hábits de cria en semi-llibertat; els
porcs podien ser creuats amb senglars, i hem
d'entendre que eren bésties que pesaven
molt menys que les actuals, fins a tres
vegades menys. Les bésties s'acabaven de
criar a finals de tardor, estabulades. Hem de
pensar que s'havien arribat a comptar Ies
capacitats dels boscos amb "porcs" com a

mesura. Bolós ja ens adverteix sobre Ia
consideració que es tenia dels boscos com a

recurs agrari : els castanyers produien farina
de castanya i els roures i alzines, glans que
també podien acabar convertits en farines. La

importáncla dels boscos arriba a fer regular la
tala per part dels senyors, S XII-XIIL4

La caEa i la pesca són uns altres factors a

tenir en compte en la dieta medieval, flns al

a Aportació aI coneixement de les terres de
conreu a Catalunya a 1'edat mitjana, BoIós
1986
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segle IX moment el qual es "privat¡tza" el
bosc. El cérvol, el senglar i l'ós eren elements
a casar, practicant-se conjuntament amb la
pesca fluvial, encara que aquesta era menys
apreciada a taula que la carn.

La silvicultura completava la dieta a cop de
fruits del bosc, baies, tófones, mel, glans (en
feien farines), bolets...

2. Sistemes de mercat

Des dels inicis a Grécia i Roma els mercats
han crescut en una doble via de
desenvolupament: els productes de consum
diari, generalment de difícil conservació, i

altres relacionats amb la producció anual del
terreny on es conreen o bé amb la ramaderla.
Generalment, aquests darrers estan
establerts en fires anuals. Tan un model com
I'altre han contribuit al desenvolupament
económic dels nuclis poblacionals que
envolten aquests mercats i, especialment, en
l'assentament i pujanga de les ciutats.

A Catalunya, la ciutat és a la vegada
impulsora d'un nou mercat a escala naval que
a la llarga condiclonará el consum de
productes en els diferents estaments socials.
El paper dels catalans no és només central en
l'eix Franga-Itália, sinó també a tota Ia

Península. L'exemple més clar és la fira de la
Seu d'Urgell establerta el 1040.

Com hem apuntat i explica Contreras , no
tots els productes d'un determinat paisatge

acaben a la taula dels habitants que viuen,s
Precisament, pel seu valor de mercat, són
sacrificats del paladar i posats en circulació
comercial. Aquest és un dels factors que
condiciona el sistema alimentari en l'edat
mitjana, no només a Catalunya. Vegi's per
exemple la importáncia del bacallá en les
terres del sud d'Europa, que no en són
prod uctores.

2.1. Mercats locals, setmanals i fires

És a partir del segle XI que els mercats
adquireixen importáncia a Catalunya, Segons
V¡tá, la gran majoria són de carácter
setmanal iarribaran a ser grans centres
comercials per al país. D'aquesta manera la
producció agrícola anirá destinada, cada cop
més al circuit comercial que es mantindrá
durant segles.

Tot i que no es pot parlar amb claredat d'una
classe mercadera al segle XI, si que hi ha
proves de casos puntuals d'aquesta
ded lcació.

En la prlmera activitat mercantil, té un pes
important l'intercanvi o el consum recíproc
de productes. La majorla de transaccions en
aquesta época inicial són, doncs, agrícoles,
amb algunes excepcions: La ramaderia hi té
certa importáncia. Es el cas de Monells on es
té referéncia l'any 1104 d'un mercat

s Alimentos, Ia conquista humana, Simone
zimmermann i altres, Ed. Lunwerg, 2004
"MERCADOS Y FERIAS" Jesus Contreras¿ Pgs.
59-70
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setmanal de xai. Cal dlr, peró que el carácter
setmanal del mercat ramader derivará en el
model de fira anual.

Altres especlficitats són les que van lligades a
un producte exclusiu de la terra, com és el
cas de mercat de sal de Cardona, "Que
sempre pugueu arrencar la sal el dijous per a
vosaltres com va ser des del principi...ó.

Sens dubte h¡ ha una série d'aspectes
geográfics que determinen el carácter del
mercat i la seva zona d'influéncia. Un d'ells
és la situació, és a dir, el camí i el nucli de
població, El primer té gran importáncia ja que
els nuclis encara són molt petits i per tant
esdevenen zones de serveis en vies de
tránsit. En moltes ocasions el mercat está
situat a part de la població. Tot plegat fa
pensar que tot iser incipients, necessiten
espai per poder desenvolupar-se, Així, es fan
fora muralles, en places centrals si no hi ha
muralles i en cruilles de camins. Barcelona te
el mercat "foris muros civitate".T

Quan els mercats es formen a la plaEa de la
poblacló, aquesta és probable que sigui de
construcció amb voltes i primer pis. Així, els

6 Carta de poblament de Cardona, Cartas de
población y franquicia de Cataluña, r'ont i
Rius, 1983, CSIC. a més de Ia carta citada,
és interessant Ia donació de "somadas
duodecim safis bonas" feta pel vescomte
Bernat Amat a 1a canongia de Barcelona
2duabus temporibus anni quibus i77e saf
venitur" LAE.C

' EI món rural a catalunya, Joan ViIá, Ed.
Curial,1973

comersos ofereixen sota porxos una major
remesa de productes, coincidint a amb la cita
setmanal és freqüent l'obertura d"'operatória"
llocs d'elaboració de productes més exclusius.
La plaEa es dividia en dlverses denominacions
segons les taules destinades a cada producte
i no era estrany, que aquestes s'escampessin
pels carrers proper. D'entre les especia-
litzacions sobresurt Ia carnissera, macellum
(boveria, boaria, bocqueria?). La bladeria
com a venda del pá, la caulauria, venda
d'herbes8. Es creen mercats d'ámbit comarcal

t ciutat de Barcelona, Carreras i Candi,
pag 374t in iTla bLaderia est...in ifTis
pTaszizque sunt ante ipsa operatorja".Arxiu
del cran Priorat de Catalunya de 1'ordre de
I'Hospital, armari Gardeny
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al segle XII. En les transaccions hi podem
trobar, vi, carn, servei d'escorxador, blat i oli,
Tot plegat obliga a establir uns slstemes de
pesos i mesures, canviadors I prestadors de
moneda i garantir la seguretat física i

ju ríd ica,

Les fires ramaderes són inherents al fet de la
transhumáncia. És per aquest motiu que
históricament les trobem ublcades en zones
exteriors als nuclis urbans, camins, cruilles.
Normalment les primeres fires datades són
estrictament d'ovelles i per aixó es troben
ubicades entre el pla i la muntanya, Es solien
celebrar entre finals de setembre fins a
novembre, quan els ramats baixaven de la
muntanya després d'haver passat l'estiu.
Podem destacar les fires del Bancal de l'Arg,
Navés, l'Empelt... D'altres fires es celebraven
quan el bestiar pujava a muntanya, com la de
Verdú, a finals dAbril.e

' Ef món ruraf a Catal-unya, Joan Vi1a, Ed.
Curiaf,1973

2.2. Regulació de mercats i fires

Ja que les rendes senyorials es pagaven en
espécies, els senyors llogaven el dret de
recaptació als batlles senyorials. Els capbreus
i llevadors de censos del segle XII i XIII
servien per valorar els recursos que
s'obtenien. Aquest s¡stema d'arrendaments
de rendes als batlles el converteix en
auténtics generadors del creixement dels
mercat, ja que ells estimulen i promocionen
per la millor qualitat i quantitat de la
producció,

Podem dir que els sistema feudal va
provocar, a través de la demanda senyorial,
l'activació d'un mercat basat en els mateixos
productes que els senyors volien per a les
seves tauleslo.

10 Societat i alimentació a 1'época
medieval. Ef Vaffés Oriental (segles X-
xI),Jaume Vilaginés i Segura
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Les vendes de les diferents mercaderies es
Iocalitzaven en espals diferenciats, cosa que
comportá moltes vegades que aquests espais
prenguessin el nom del producte exposat:
Plaga de Ia Palla, de l'Oli... Aquests espais
eren vigilats i regulats, sobretot en referéncia
al control de mesures, pel mostassaf, agutzil
encarregat de garantir, d'acord amb els
patrons de mesures, la validesa de les eines
de mesurar. Les obligacions varien durant les
époques i els llocs: "...en Nicholau Terrades,
mercader, en loc d'en Benet Perafita, malalt,
e tant com durará la malaltia, a pesart canar
e regonéxer los drapsñ1 . Hi ha casos en que
el mostassaf te el poder de fer crides
públiques per procedir a inspeccions. No
emetia informes peró certificava les mesures
amb un segell on indicava l'any i el lloc de la
comprovació.

Al 7292 es forma a Barcelona l'agrupació de
Mesuradors de les Places reials de Barcelona,
integrada per mostassafs i recaptadors dels
i m postos.

2.3. Pesos i mesures

lvlalgrat que avui en dia se'ns fa difícll
entendre tot el mapa que es desenvolupa en
el camp dels pesos i mesures medievals, és
necessari apuntar quatre conceptes per poder
comprendre tots els aspectes dels mercats
dels segles IX-XV,

:i Dietari de 1'antich Conseff barceloní.
1390-1446

L'aportació romana de pesos i mesures a les
terres catalanes fou de cabdal importáncia.
Tinguem en compte que mesures admeses
com a tradicionals tenen els seus orígens en
les romanes encara que hagin evolucionat en
nom i valor.

Els romans aportaren la unificació de
mesures i els bárbars afavoriren la metrologia
més local. Carlemany, en un document de
789, recomana " que tots se serveixin de
mesures iguals i justes, de pesos iguals i

justos, tant a les poblacions com als
monestirs, quan es tracti de lliurar o de rebre
mercaderies".
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Com que la majorla de viles i pobles tenien
pesos, mides i mesures locals, va caldre que

s'exposessin públicament patrons per

garantir les mesures.

Avui encara podem veure mesures de gra,

fetes amb motllos d'obra a la via pública, a

Monells, Andorra la Vella i a la Seu d'Urgell'
Els pesals i les balances, els recipients-de l'oli
o vi, les canes de fusta,-eren eines básiques
en els actes de mercat. 12

La influéncia musulmana és notable a les

terres catalanes, sobretot a la Catalunya
occidental, País Valenciá i les Illes.

Jaume I intenta en varies ocasions unificar el

sistema, fet que podem comprovar en la

creació de diverses mesures: vara, jovada"'
Al segle XIII ens comencem a trobar un canvi
molt rápid en moltes mesures, oficialitzat en

les Corts de Montsó de 1585, on es recull tot
el conjunt de mesures vigents fins aquell
moment.

Per alguns teólegs, la carn s'havia de

controlár, ja que era causant de la "voracitat
del ventre", L'església, doncs, establirá un

calendari, cada cop més restrictiu, de

constriccions alimentáries que acabará

apoteósicament amb la Quaresma' El dejuni

-molt difós entre les religions orientals-
consistia en la privació de menjar durant el

dia ifer un únic ápat a la nit (Ramadá ?l)'
Malgrat tot, en aquest ápat estaven prohibits
la cárn, els ous, el formatge, el vi i l'oli'

Aquests dlrigents religiosos proposaven un

model alimentari sobri basat en les llegums,

les verdures i els cereals, Les iniciatlves de

l'església per reduir el consum de carn,
prolocauen una forta resisténcia en tots els

estaments socials, especialment els senyors

acostumats a tots els Plaers.

Les sancions eclesiástiques no aturaren
aquestes opinions, i llavors ja en época

carolíngia és quan les regles, abans
mencionades, es relaxen i Introdueixen el

peix a la dieta correcta. El peix es convertí en

el producte per excel'léncia de la Quaresma'
El increment de demanda de peix va provocar
el creixement de les captures, tan siguin

fluvials com les de les costaneres; així com

d'importació de bacallá i arengades del mar
del Nord.

Aquestes concesslons per part de l'esgésia
no ca lmara n els ánims: CaP al 805,

Carlemany, -sempre mesurat amb el menjar-
es queixa de les molésties que el dejuni li

provoca. Ell pot ser el representant de les

modes a taula , doncs la Vita Karoli

3. Influénciesreligioses.

En una societat oficialment cristiana, la carn

(heréncia bárbara) era vlsta pels religiosos
(heréncia romana) com un element
diferenciador. Benet de Nursia (550) va

establir una regla del cristianisme d'occident:
els ascetes s'havien d'abstenir de carn de
quadrúpedes.

12 Diccionari de mesures catalanes, Alsina,
FeLiu, Marquet, Ed. Curial 1996
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constitueix un referent a Europa. Tot plegat
demostra que la carn va continuar sent una
necessitat biológica i psicológica per als
senyors de I'Edat Mitjana.13

4, Aliments manufacturats.

El vi.

A l'alta edat mitjana el vi continua sent
predominant en respecte a la intrusió bárbara

-' la alimentación y nutrición a través de

-a hístoria, Safas-Salvadó, Garcia-Lorda,
:alchez Ripo11és, Ed Gfosa

de la cervesa/ aquesta fosca, no com la

coneixem ara. A tota l'Europa cristiana hi
trobem l'hegemonia del vi, malgrat hi
detectem diferéncies socials tot depenent de
la qualitat.

El pa.

Molt curosament guardats, els cereals en
mengen en gra o molturats. Es poden bullir
per obtenir polenta, sobretot de civada i

espelta. Hi trobem lleguminoses que també
són fetes farines.

Pel fet que moltes vegades el forn és
propietat del senyor, es fabriquen coques o
fogasses, de manera casolana amb farines de
poca qualitat,la

la História de la Alimentación, Montanari,
Elandrin" ed. Trea
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L'oli
Si en un primer moment, amb el canvi de
régim, els visigots releguen a un segon pla el
paper de l'oli, cap al segles XII, tot i

coincidint amb els nous mercats urbans, es
desenvolupa una nova indústria, Cal tenir en
compte que també s'utilitzava com a

combustlble.

5.Técniques culináries i receptaris.

El primer llibre de receptes que podem
anomenar com a tal és una recopilació
romana del segle IV De re coquinaria,
atribuida a Apici. A partir dels romans podem
concloure que en la história de la cuina no hi
ha salts sobtats. L'Europa medieval va
incorporant canvis a la seva base que és la

cuina romana. A partir del segle VII hi ha una
gran expansió del món musulmá, amb una
cuina orlginária de la persa ique utilitzava
productes obtinguts de l'India i altres pobles
asiátics. Peró els árabs també adopten les
cuines dels paisos conquerits iper aixd
trobem característiques de les cuines
romanes i visigótiques en la seva.

Dels musulmans, els catalans aprendrem
nous productes com el sucre, de l'India, els
romans coneixien la canya de sucre peró no
sablen processar-la, L'aigua de roses, els
cítrics.,. són productes introduits pels
musulmans, També potenciaren productes ja
coneguts com l'arrds, la pasta, la magrana,
els pétals de rosa, el pebre, el safrá...

La cuina medieval catalana está molt
relacionada amb la resta de cuines europees i

podem dir que és privilegiada per les seves
matéries primeres, La conquesta de
Carlemany intensifica aquesta relació Podem
trobar una gran enumeració de molts
productes comuns a Regiment de la cosa
pública d'Eximenis, cap al final del segle XIV,
a Valéncia. Aquesta cuina és influenciada pels
productes que arriben del món oriental a

través dels mercaders.

A la baixa edat mitjana, l'expansió catalana
pel Mediterrani relacionará la cuina catalana
amb els pobles d'Itália.

La major part dels productes i procediments
culinaris que apareixen en els receptaris
catalans també ho fan en llibres anglesos,
francesos, italians de l'época.
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-a cuina catalana", així l'anomenen de
-¿nera clara els italians és recollida i

=:'eciada com per a De honesta voluntate et
, e;etudine, Platina en reculli receptes. En fa
;-ans elogis de la cuina i explica que és un
: -rD e ric I no pas diferent de l'italiá.

; -do f Grewe és l'autor que més ha estudiat
: relació entre les cuines europees
-:dievals. En el próleg de Libre de Sent Soví
:-=staca la influéncia, fins ara poc estudiada,
:. a cuina catalana sobre la cuina del
i.: n a ixement.ls

En referéncia a técniques culinárles esteses
entre els segles IX-XV, ens podem trobar
var¡es, tot remarcant que si bé Ia classe
pagesa per els motius ja exposats no podien
usar-les diáriament, eren suficientment
conegudes. L'element clau de qualsevol cuina
era el caput foger o lare, la llar de foc, amb el
forn que malgrat que indispensable per coure
pá, tenia un paper secundari en altres
processos. Per cuinar es necessita una série
d'estris, de coure, de ferro,.. vascula aerea et
ferrea, de terrissa... Tot aixó ho anomenaven
genéricament arrezamenta. Les calderes
callariae penjades a la llar per cremaculi.
També hi trobem els fogons.

: s procediments culinarls poden ser: El bullit
.rrb aigua, espécies, herbes... per a la carn.
rer a les carns de caga trobem documentat
:es de la baixa antiguitat fins al
i.enaixement, el sistema consistent en

:: la cuina catalana medieval, un festí per
=-s sentits, Isidra Maranges, Ed.R. Dalmau,
:,46

coccions successives. També trobem com a
processos, el freglt, el rostit i l'estofat. Val la
pena comentar el procés de faisandafge usat
en la caga de ploma que consistia a fer
reposar la carn fins a cert punt de podridura,
per entendrir-la. Les carns normalment, es
processen amb llard, Ies verdures també. Els
peixos es fela amb oli.

La práctica ens diu que el comportament
alimentari, condicionat pel rang social,
esdevé un dels principals indicadors de la
categoria d'un individu, Si el potentat menja
molt , qualsevol que estigui en condicions de
fer-ho ho és. Els costums de taula
evolucionen cap deures socials. El noble,
apart de menjar molt, ha de consumir molta
carn ja que ha esdevingut un símbol de
vitalitat, de forga i de poder. Com diu M.
Montanari, "el consum de carn s'ha convertit
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en una necessltat més ps¡cológlca que

biológica".16

6. Conclusions

L'alimentació, tema sempre inherent al fet
humá, fou viscut de manera molt desigual al

llarg de tota l'Edat Mitjana a Europa I

Catalunya. El luxe va conviure
sistemáticament amb la carestia, la

sobreallmentació amb la fam. Mentre per als
senyors les crisis de subsisténcia no

significaven res més que una oportunltat, per
a les classes pageses o menestrals eren
auténtiques calamitats.

En una societat cada cop més jerarquitzada,
la taula es va convert¡r en una mostra del
rang I la classe. El poder era representat per
un rebost ben ple de tota mena de productes,

16 Alimentació i poder a Catalunya aI segle
xII, Aproximació af comportament al.imentarj-
de Ia noblesa, Antoni Riera i Melis, UB,
Dept. História Medieval

principalment carn fresca i espécies
exótiques, un celler ben assortit, una cuina
ben equipada i fins i tot uns protocols a taula.
Per a les classes senyorials, inclós
l'eclesiástica dirigent (altra cosa será la cuina
monacal) els menjars eren una oportunitat de

fer el fatxenda. Per a les classes pageses i

menestrals garantir un tros de pa, un got de

vi I una escudella, era una de les primeres, si

no la primera, preocuPació.

Les repetides crisis de subsisténcia alteraven
de mala manera a aquestes classes que
ofertaven, a canvi de "menjar", la seva
fidelitat al senyor i tanmatelx desen-
cadenaven revolucions (com totes són les
revolucions "del pa") contra l'ordre establert'
Crec que poca gent podia sentir-se alié del
factor alimentari, factor que posa de
manifest, com pocs, els llaEos entre classes,
entre pagesos i senyors amb totes les seves
contradiccions i conflictes. Com va dir
Montanari," El menjar veritablement par-
lava"LT ,
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EL MONTEPIO DE SANT ISIDRE DE PALAU I
PLEGAMANS. 1864- 19O 1 r{istóriaisocietat

UN MODEL LOCAL DE SEGURETAT SOCIAL

Per Joan Badia i Humet

Aquest article dóna testimoni de l'existéncia a mitjans del segle XIX, la
inquietud per la protecció social és a dir el mutualisme. No són els
organismes púbtics ets qué ho promouen sinó els propis ciutadans que
prenen la iniciativa i la responsabilitat de tirar endavant unes entitats
d'ajuts mutus, amb mitians escassos peró de una forma prou rigorosat un

sentit exemplar del bé comú isense cap ánim de lucre.

Hem de donar les grácies a Salvador Ballbé Simona que va recuperar de
,,Els Encants" els documents originals i els va fer arribar a aquesta revista

volums esmentats, per tal d'esbrinar el seu
contingut i possibilitar donar a conéixer
aquests documents d'un estimable valor
históric en base a l'época que está referit'

El context históric de la fundació ens situa a

mitjans del convuls segle XIX a la Catalunya
amb una inciplent revolució industrial, que

rebia influéncies de pensadors socials utópics
com Anselm Clavé i dels federalistes de la

primera república com Pi i Margall.

20

-

Per un misteriós alzar, a un veí de nostre
poble que visitava "Els Encants" de
Barcelona, li va arribar a les mans un joc de
tres IIibreS . UN DIARI DE REGISTRES i dOS

REGISTRES D,ENTRADES I SORTIDES, qUC

dataven esdevenlments de una curiosa
entitat d'ajuda mútua, denominada
MONTEPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR A

Palau-solitá, amb data de fundació el 15 de
Maig de 1864 (Festivitat de Sant Isldre).

Encuriosit per la troballa, que feia referéncia
a una institució del poble, va adquirir els
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També eren presents la Incompeténcla dels
governants d'aleshores, les guerres entre
carlistes i lliberals, les monarquies
absolutlstes alternant amb les monarquies
constitucionals I els cops d'estat militars
(Pavia, Prim, Narváez).

És en aquest tumultuós context que un grup
de 19 esforEats veins, amb el patrocini del
rector de Palau-solitá, funden el "Montepio de
San Isidro Labrador" el dia de Sant Isidre de
t864.

Reproduim els motius fundacionals que
trobem en el llibre de Registre de altes,
baixes i incidéncies dels mutualistes:

"Estando el hombre rodeado de tantas
enfermedades que continuamente le
amenazan y viéndose en estas circunstancias
en mayor necesidad de auxilios ya morales
ya materiales que al mismo tiempo que le
proporcionen alimentos para si y su familia,
le suavizan aquellas ansiedades compañeras
muchas veces mas insoportables que el
mismo mal, los diecinueve primeros sujetos
inscritos en este libro junto con el cura
Párroco de Palau-solitá, concibieron el
caritativo pensamiento de fundar un

montepio, en donde el hombre honrado
tuv¡era un bálsamo para sus heridas y u
consuelo para sus males.

Despues de muchas reuniones en la casa
rectoral con el competente permiso de la

autoridad local y despues de vencer no pocas
dificultades, se trató de elevar una solicitud
junto con los estatutos que rigen ahora para
que el Exmo. Sr. Gobernador le diera su
aprobación.

Entre tanto diecinueve individuos que fueros
los primeros/ pagaron sus respectivas cuotas
para hacer frente a los gastos indispensables
a la fundación que fué el quince de Mayo de
1864. "

Segueix la relació nominal dels fundadors
amb detall de la professió, edat i domicili,
que també relacionem pel seu interés:

1- Antonio Jornet,llaurador ,38 anys, c/
carretera , 20.
2 - Esteban Cladellas, negociant, 32 anys, c/
La Pla na, 1.
3- Félix Sampera, negociant, 33 anys , c/ d

l'H osta l, 1 .
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4- Joaquim Nualart, llaurador, 27 anys, casa
Ral,23.
5-Francisco Truyols, llaurador, 30 anys , c/
Sagrera,11.
6-Agustin Truyols, carreter,30 anys, c/ La
Plana,2.
7-Jaume Oliveras, llaurador, 34 anys, c/
Fadró, B.
8-Jaume Casellas, botiguer, 32 anys,
carretera,5.
9-Salvador Sans, llaurador, 31 anys, c/ de
Dalt, 12.
10-loan Dalmau, llaurador, 34 anys, c/
Bonavista, 1.
11-Rafael Valls, llaurador, 31 anys, c/ de
3aix, 17.
!2- Jose Humet, llaurador, 38 anys,
carretera,13.
13-Pau Vilardell, llaurador, 23 anys, c/ La
Plana,3.
14-Pau Mas, llaurador, 36 anys/ Santa
l"lagdalena, 19.
15-Franclsco Garcia, llaurador, 30 anys, c/ de
Balx,25.
16-losé Campabadal, llaurador, 32 anys,
Casa Cortés, 3.
17- Pere Campabadal, llaurador, 39 anys,
Casa Cortés, 3.
18- Joaquim Truyols, llaurador, 24 anys, c/
La Plana, 2.
19-Pere Moliné, Ilaurador, 24 anys, casa
f,layol, 1.

l:rn diuen en l'exposició de motius, la seva
'- rció era, mitjanEant un sistema
-:portacions mensuals, constituir uns fons
=::nÓmic per prevenir el seus mutualistes de
:-.tingéncies per malaltia i accident, abonant

l'import dels jornals perduts per aquestes
ca uses

De l'observació dels llibres es desprén un
doble registre d'entrades i sortides. Un portat
pel President i un altre pel Tresorer-
dipositari. El tercer llibre com s'ha dit , era
anomenat de matrícula, amb les altes i

baixes. A la fundació del montepio les quotes
eren de 1 pta. al mes, que es recaptaven en
efectiu i s'ingressaven a caixa pel total cada
mes, sense detall dels contribuents.

Els pagaments es registraven el dia que es
produien ieren per diferents icuriosos
conceptes. Exemples, MAL DE CIRUGIA o
MAL DE MEDICINA, Pel primer es cobrava un
subsidi de 2 ptes (B rals) i pel segons 2,5
ptes. (10 rals) per dia de duració de la
incidéncia. Entre d'altres despeses, es pagava
al metge del poble per anualitats (100 ptes el
1896), per atenció als mutualistes.

L'orquestra cobrava entre 110 i 87,50 ptes,
per tocar a la Festa de Sant Isidre els anys
1895 - 1896 respectivament. El rector de la
parróquia de Palau-solltá cobra 7 ptes per la
missa cantada i dos ciris. Als músics se'ls
pagava també la manutenció del dia de la
festa, entre 25 i 30 ptes per tota I'orquestra.

És interessant la diferéncia del tipus
d'escriptura iel llenguatge utilitzat per les
persones que porten els diferents registres.

A vegades era en castellá, altres en catalá i

finalment una barreja de catalá-castellá .
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Es nota pel tipus de lletra la diferéncia en la
formació dels encarregats dels registres. La
majoria dels assegurats tenien dificultats per
signar o senzillament no en sabien.

Molts cognoms dels mutuallstes són de plena
actualitat com els Jornet, Sampera, Cladellas,
Nualart, Truyols, Oliveras, Vilardell, Mas,
Campabadal, Rabassó, Puigdomenech, Malla,
Padrós, Solá, Mañosa, Llargués, Castellvell,
Soley, Segués, Ballbé, Viaplana, Rocabruna,
Permanyer, Guells, Serra, etc.

Les professions son també variades, dominen
majoritáriament els llauradors peró hl trobem
carreters, negociants, tenders, fusters,
barbers, peó caminer, mestres,
espardenyers, ferrers, sastres...

La majoria són residents a Palau I a

Plegamans peró també hi consten un bon
grup de Gallecs.

A final d'any es presentava un resum dels
moviments d'entrades i sortides l, tenint en
compte l'existéncia de I'any anterior,
s'arribava a l'existéncia a caixa a final d'any
que havia de coincidir en els dos registres
que portaven el President i el Tresorer per
separat i que signaven els respectius estats
de comptes.

Els reglstres als llibres constaven valorats en
pessetes , mentre que el Registre del llibre de
matrícula els subsidis s'expressaven en rals,
Els registres d'entrades isortides s'inicien
l'any 1BB5 i finalitzen en el dos casos el
190 1.

No sabem si abans ja es portaven i també
ignorem que va passar a partir de 1901. Per
la minsa existéncia a caixa en aquella data,
dóna la impressió que el Montepio va
finalitzar la seva activitat per manca de fons
per fer front a les seves obligacions i pel baix
nombre de mutualistes d'aleshores.

I
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Al llibre de matrícula consten dades des de la
seva fundació el 1864 fins el gener de 1880,
Segurament continuava a un altre exemplar
que no tenim, ja que l'anotació darrera
consta a l'última plana del llibre, amb el

mutualista número 97, el dia 11 de Gener.

Mutualisme. I no són els poders públics els
que ho promouen sinó els propis veins, el que

ara anomenem la societat civil, que pren la
iniciativa i la responsabilitat de tirar endavant
les entitats que portaran a terme aquesta
ajuda mútua amb mitjans escassos peró de

una forma prou rigorosa, amb un sentit
exemplar del bé comú i sense ánim de lucre'
Aquestes institucions no delxen de ser
precursores del que després ha estat la

Seguretat Social oficial iel ric teixit del

mutuallsme a CatalunYa.

{i|*r

.fr

A partir de totes aquestes dades curioses, el

fet més transcendent d'aquest documents és

que trobem ja a mitjans del segle XIX, la

inquietud per la protecció social, és a dir pel

ANNEX

El quadre de la següent página descriu els preus dels productes básics de l'época per a comparar-los

.-'b ¡." quantitats de Iei quotes i prestacions que es citen en aquest article:
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JosEP RocABAYERA r BRUnÉs

cRoNrsrA cnArtc

Per Jaume Ventura i Nualart

fotografia

En Josep Rocabayera i Brunés va néixer a Palau-solitá i Plegamans l'octubre de

l'any 1929. Degut al seu magnífic arxiu de negatius, uns 16.000, s'ha convertit en

el cronista gráfic més ¡mportant de ta població. Per aixó, quan es volen tenir
imatges del nostre municipi, especialment del passat, hem d'anar a parar a ell.

L'any 7957, i degut al naixement del seu primer fill, es comprá la seva primera
máquina, una Regula. Actualment segueix fent les fotografies amb el sistema
analógic i sempre en color.
lUott áf¡c¡onat al tir et plat i a la caga, també té un bon arxiu de fotografies
d'aquests temes. Ha obtingut diversos premis locals i d'altres municipis en

concu rsos de fotog rafia.
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Equip de futbol - any 1958

Panorámica del poble des del Castell de Plegamans
- 1958

El Castell de Plegamans - 7957

Els fills d'en Josep i el "600" - 1960
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:. -= : la:-rerada - nevada 1962

Sant Genís de Plegamans - nevada 1962

,= -,- radró des de Can - 1958
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Carretera de Caldes a I'indret de l'alzina - nevada

t962

L'alzina de Can Padró - nevada 1962

Cal Carreter - nevada 19

t::i:r:!+:i,

38

.
:

-l

ffi

i,

{

I



,'a.ia de pala u-sotitá - 7957

-.=-a de Caldes il' estació - 1958

Torrent de Lan la rragona - 2007

Granja de Sant Roc - 2008
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Santa Maria de Palau-solitá
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L'ART DESCOBREIX ELS MILLORS RACONS Anistes

Pintura a l'oli de Manel Zorrilla i Giné. Any 1956
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EI lloc pintat al quadre, a l'actualitat. Any 2010

Carrer Bonavista. Palau-solitá i Plegamans. 201O

42
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L'ESPASA DE VILARDELL
I EL DRAC DE SANT CELONI
Der Francesc Vilardell i Argemí

- ' serralada del Montnegre a la vessant que
-. - sobre la Tordera prop de Sant Celoni, hi
- 

= 
. ? a parróquia de Vilardell que avui está

-.=;.ada en un altre municipi. En queda com
: ::st moni des de fa prop de mil anys, la
=. :a i abandonada església de Sant Lloreng

,: ,rilardell, situada al bell m¡g d,una
,'-=^ tzació que conserva el nom del

: -::le, En un casal que semblava un castell- .' a la família Vilardell des de feia molt
:-lS,

-- Soler de Vilardell, l'amo de la casa,
- , ::= a una espasa que conservava la família
-: re les guerres amb els alarbs d'Almanzor
: -= la feia servir per tot i sempre la duia

, --: :ll. Un dia, quant sortia de casa, es va" --.. amb un home de barba negre i ulls' :-is/ vestit amb tela basta icaputxa que':-:: portava una espasa que li va demanar
: : -i per favor. Soler de Vilardell el convidá
: ::ssar i li oferí beure i menjar com era
-:'--i-r a les masies. Parlaren llargament
:::3ses i de cavallers i de coses que Soler
- ardell no n'havia sentit a parlar mai.

Lfegen[es

"A la serralada del Montnegre a la vessant que cau sobre la Tordera prop
de Sant Celoni, hi havia la parróquia de Vitardett... des de fa prop de mit
anys. En un casal que semblava un castell hi vivia la famítia Vitardett.,.,,
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El foraster li va explicar que hi havia unes
espases que tenien poders i que qui les duia,
si complia certes condicions i recitava certs
conjurs, sempre guanyava en les lluites.

Escut de Vilardell

El foraster va considerar que ja era hora
d'anar-se'n iva recollir totes les seves
pertinences agraint l'hospitalitat que l¡

dispensá en Soler ; aquest, amb el caP
enterbolit i confós, l'acompanyá fins la llinda
del bosc is'acomiadaren desitjant-se sort i

benauranEa. Soler de Vilardell va entrar a la
casa i es va deixar caure a l'escó de la vora
del foc, i així assegut, mirant fixament les

brases, va tardar molta estona a comen§ar a

aclarir les idees per treure l'entrellat de tot el
que va ocórrer aquella tarda.

La primera cosa que li va cridar l'atenció, va
ser que l'espasa que tenia recolzada contra la
paret no era pas la seva, era la del foraster
que ll havia canviat iara ja era lluny. Li

semblá bona, sortí a fora i volent provar-la
doná un cop a un roure gros i el partí sense
gran esforg, fins i tot va rompre una pedra
sense fer-li cap osca. Veritablement hi havia
guanyat amb el canvi.

Soler de Vilardell no era home que li agradés
fanfarronejar de Ia seva espasa i no en
parlava mai, prou preocupat estava e intentar
lligar caps entre el que va escoltar del
foraster, el canvl de l'espasa iles virtuts
d'aquesta, peró la seva fama s'escampava
arreu i ja tothom deia i creia que en Soler de
Vilardell tenia una espasa "meravellosa", "de
virtut" o "constel'lada" ique amb ella es
podrla matar el drac que deien que hi havla
dins dels boscos selvátlcs de la Tordera entre
el Montnegre i el Montseny i que es menjava
els homes iels animals de cárrega que
passaven pel camí. Aquests arguments, junt
amb els secrets que havia anat descobrint pel

seu comte sobre l'espasa/ van animar a Soler
a acceptar el repte i així ho va manifestar,

Aconsellat per persones siti¿ies i prudents i

amb !'entusiasme de la gent, en Soler de
Vilardell es,¿a dirigi¡- a caval! cap ai br:sc':i:
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- = :rr que habitava Ia fera, tot recitant el
-'' Jr que faria l'espasa invencible
'- -ectora: "Espasa de virtut, braE de

'. ¿ ler,.." Abans d'enfrontar-se amb el drac,
.^-: l'espasa va donar un fort cop a una roca

= va partir pel mig i aixó va convéncer a
--om de l'éxit de l'heroi.

: 
= 
¡sades les hores, Soler de Vilardell sortí del

, s: ialEant el brag al cel amb l'espasa
, . :'ant va exclamar : "Espasa de virtut braq
=:avaller has mig partit la roca iel drac
.-bé" era el conjur protector que dintre
= 

^ -usiasme general repetirien uns i altres :

:::asa de virtut, espasa de cavaller, brag
- : ^ Soler, brag de virtut, espasa

='avellosa, braE de... espasa de..." Tothom
--:rejava l'heroi ien Soler estava exultant i

::.ava sobre un núvol.

Paratge de Vilardell

i,rrivaren al poble de Sant Celoni i en Soler,
:r bell mig de la plaEa, aixecá l'espasa. Es va
':r Lrn silenci sepulcral i amb veu poderosa
envanida va dir : "Braq de virtut, espasa de

:avaller has mig partit la roca iel drac

també". L'ovació va ser eixordadora al mateix
temps que Soler de Vilardell queia del cavall
a terra, mort. Ningú s'explicava ni mai es va
explicar com va succeir aixó.

Església de Vilardell

Diuen que unes gotes de sang del drac que hi
havia a l'espasa quan la va algar van baixar-
Ii pel braE i el van enverinar o que va ser
castigat per haver mostrat orgull i

presumpció. Un home de barba negra i ulls
brillants, vestit amb tela basta i caputxa i que
també portava una espasa, assegut sobre
una pedra amb els ulls plorosos i el cap cot,
girant-lo a una banda i a una altra,
remugava. Els que estaven a la vora
pogueren oir clarament el seu Iament. "Ha
trabucat el conjur, ...ha perdut la protecció de
l'espasa..... espasa de virtut., iespasa de
virtut !....ha trabucat el canjur...". I na
parava amb el seu desconsol.
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Per Manel Zorrilla Giné

SANTA CECÍLIA DE MONTSERRAT Art romdnic

Entre les moltes penyes que formen el massís de Montserrat, ni han
dues de molt altes i agermanades que se /es anomenen sant Benet i
santa Escolástica.

.,,:, -:i.1 -,

Dibuix a ploma de N4ane Zcrri la
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História

L'any 942 es troba amb la notícia d,una
venda al prevere Cesari on s,esmenta la
"casa de santa Cecília", Sembla que l,origen
del monestir va ser una petita comunitat
monástica. Cesari fou abat i amb la protecció
del comte de Barcelona Sunyer, el 945 va
construir-hi un nou edifici, amb el permís del
bisbe de Vic peró amb l'exigéncia de que
visquessin sota la regla de sant Benet.

El 1023 va esclatar un conflicte de prop¡etat
amb el monestir de Ripoll i entre 1076 i el
1082 un altre problema quan el comte
Ramon Berenguer II en féu donació a favor
del monestir de Sant Cugat del Vallés. Al s/
XIV comengá la decadéncia amb la puixanga
del de santa Maria. La vida monástica es va
extingir el 1539 quan santa Cecília es va unir
al monestir de santa Maria i es va mantenir
com a parróquia,

Al S/ XIX va rebre l'atac de les tropes
franceses. Després passá tota la muntanya al
bisbat de Barcelona. Entre 1940 i el 1950 va
acollir una comunitat de monges benedictinesi que actualment son les que acullen al
peregrí i tenen un taller de cerámica.

Arquitectura

De l'edifici de l'any 957 no queda res i per
tant la construcció de I'actual es totalment
románica del s/ XL Té planta basilical
capgada a l'est per absis semicirculars; Ia nau
central té una major llargada que es
perllonga cap a l'oest.

Foto M. Zorrilla
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Les obertures de les naus són de voltes de
canó paral.leles. Vuit finestres de doble
esqueixada il.luminen l'interior.

L'aparell és de petits carreus, poc treballats i

disposats en fllades sense ordre i units amb
morter de calE. Els angles estan reforqats
amb carreus més grans.

Sant Benet i Sta. Escolástica

Santa Escolástica era germana bessona de
sant Benet, fundador de l'Ordre dels
benedictins. Va néixer l'any 480 a Núrsia
(Umbria) i morí a Piumarola (Laci) el 543'
Fou rellgiosa i fundá un monestir de dones a

Piumarola, prop de Montecasino, on el seu
germá Benet, n'havia fundat un d'homes.

Al sentir-se morir va pregar al seu germá
Benet que es quedés amb ella ja que sols es
visltaven una vegada l'any, peró ell no
l'escoltava. Llavors va esclatar una forta
tempestat que el va obligar a quedar-se.

Quan Escolástica exhalava l'últim sospir,
Benet va veure l'ánima de la seva germana
com pujava al Cel en forma de coloma'

A Montserrat, al camí dels Degotalls hi

trobem dues fonts en dos petits monólits on
hi ha unes majóliques pintades. En una hi

veiem sant Benet i en l'altre santa Escolástica
en el moment en que Parla amb el seu
germá. Per la finestra del fons hi podem
veure els llamps i la tempesta i al voltant uns
coloms,
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Foto: M. Zornlla

Les excavacions efectuades a Montecasino
abans del 7947 donaren per resultat el
descobriment del sepulcre original de sant
Benet.

El 1958 Benet fou declarat patró d,Europa. El

Foto: M. Zorrilla

seu dia es el 21 de marg. Ell escriví una regla
(que porta el seu nom) com a codi
fonamental de la vida monástica, com la que
segueixen els monjos benedictins de
Montserrat.
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PLANTES I FLORS A LA LITERATURA
Per Montserrat AIasá i Puig

Rccuff

" La invencible propensió dels homes a la confidéncia respon al deler
d'alliberar-nos de la nostra vida interior, buidant-la a fora..."

"Potser el millor confident, a manca d'un home de consell, és un arbre. Un
arbre és un amic segur. No et falla, sempre el trobes a lloc. No us traeix,
perqué té un llenguatge per a cada amic. No és massa inaccessible, alt
com és; ni t'imposa, en decantar-se gentilment. Amb la seva capgada es
destaca sota el cel ite'l deixa veure a claps, com un esbart que vola.
Amb la seva ombra elxuta es projecta sobre la terra i la decora, amb
ullades de sol, com una pell movible. Un coval oprimeix, l'espai
desmesurat no empara; un arbre és una mena d'ala protectora, una xarxa
vegetal feta, a m¡tges, de terravivent id'airecel. Fora de casa és el millor
cobert. Ell vestia al comengament la nostra nuditat. Ell ens nodreix,
encara. Ell escolta ientén les nostres confidéncies. El diáleg amb ell ens
allibera i no ens buida; ens reconforta ino ens compromet, En ell reposa
l'esguard i s'afina i l'escolta i d'odorat ens amplifica el respir, Ens abelleix
gustar-ne els fruits a punt i les nostres mans es complauen del seu
contacte, castes.

En companya d'ell reposes. El seu rondineig suau adoctrina. Quan
n'empunyes un branc, sembla talment que tingui la muntanya i la terra
tota per una ansa sensible. Un mateix hom esdevé natura soferta i et
mires l'arbre amb pietat de germá, com si dintre d'ell una ánima
esbategués més presonera que la nostra.

Peró ell, segons com, és més fort que nosaltres, Ha conegut més dies
i en coneixerá, si no el tallen, més que nosaltres. Mort, la seva fusta fará
encara olor i será útil i amable encara..."

J. Bofill i Mates. L'arbre confident. "La Publicital', 27 de marE de 7929

50



I

Jaume Bofill i Mates
"Guerau de Liost"

Olot 1878-Barcelona 1933

Poeta, polític i periodista. Llicenciat en dret i

filosofia. Ingressá a la Lliga Regionalista i a la
redacció de La Veu de Catalunya. Com a
regidor de Barcelona es preocupá de
l'ensenyament, dels museus i de la sanitat.
Nomenat conseller de la Mancomunitat
(t92t-23) fou un dels fundadors d'Acció
Catalana (7922). La seva poesia té un caire
modernista. Adoptá el pseudónim de Guerau
de Liost, Liost és el nom d'una masia del
Montseny i Guerau un nom medievalitzant.
La seva obra La muntanya d'ametistes(1908)
significa la descoberta d'Ltn poeta del
noucentisme pur,

Un arbre confident... el roure.
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RAcó FrlArÉlrc
Per Manuel Zorrilla

t-lISrÓRIR, De la prosperitat dels correus
barcelonlns durant el segle XV en donen
prova les ordinacions que repetidament han
publicat els consellers per tal d'evitar fraus I

protegir els correus. Les més importants són
les del 77 de marg de 1444. Diclen que els
"hostes del correu" compleixin les dates de
lliurament, que no puguin deslligar cap plec
de cartes ni gaudir per a ells cap quantitat de
les que els haguessin donat per als correus/
si no és la part que els correspon cobrar per
drets o salari propi.

MANUEL d'AMAT i de JUNYENT (7700-1782)

Fou virrei del Perú. Participá en accions
militars, marxá a Malta i en L728 visqué a
Madrid. En 7755 fou governador de
l'Audiéncla de Xile i finalment elevat a virrel
del Perú, Assegurá les defenses militars i

promogué expedicions a les illes de Pasqua i

Tahití. En 1777 retorná a Barcelona. Deixá a

Lima un fill de I'actrlu peruana coneguda amb
el nom de Perricholi.

Estant a Lima s'havia fet construir a

Barcelona dues cases, a la Rambla
l'anomenat palau de La Virreina i a Grácia
una torres d'estiueig. En 7779 es casá amb
Maria Francesca de Fivaller, coneguda
popularment con la Virreina.

Fifati[ia

coNRAD RÓNTGEN (1845-1923)

Físic alemany. Als 25 anys visqué a Suissa i

es doctorá en física. Es dedicá a la docéncia.
Investigá els raigs catódics i el B de
novembre de l895 descobrí el poder dels
"raigs X". L'any 1901 rebé el premi Nobel de
Física. Morí a Munic on passá els últims anys
de la seva vida, vidu i sense fills.

1966 Turisme. Série Paisatges i Monuments de10 valors.

N" 1726 10 cents. Vall de Boi (Lleida)
N" 1734 3 ptes. La Seu (Lleida)

52

1



1966 Setmana naval a Barcelona

N'1737 1 pta

1966 Forjadors d'América. Série de 8 valors

N' 1756 3,50ptes. ManuelAmat

Sols s'esmenten els segells que s'han emés
representant algun personatge, monument o
fet de Catalunya i els Paisos Catalans.

Tots els segells son reprodurts a mida real

La numeració segueix l'establerta al Catáleg
FILABO,
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ACTIVITATS
QU4TREPTNS.

PA AMB TOMAQUET CULTURAL

DE L'ASSOCIACIO CULTUR/AL
Actit,itats

essocl¡,cló cULTURAL eUATREPtNS

PA Añ{B T**'l&QUXT C§LTURAL

Presentació ¿" QU4TREPINS núm. 30

coL,LoQUt:

DE

amb

TIAilCESC CAaAxA, E.onomi6ta

ü¡verldres, 2C d€ E*venxkrs de z§S§
I del v*§pre

&e§táursÉE §&n 3ára§1. Fal6it-sel¡i* ¡
Plé{áffeñ§

R6ery€5(ábañ6d.r 17 nw.):At§teli{on593,A64,$9,ae t 97A@.4.6a.
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El conv¡dat, l'economista senyor Francesc
Cabana.

Lliurament de guardons Quatrepins amb
motiu de la celebració del 18é. Aniversari

Moment de la celebració del Pa amb
Tomáquet Cultural

Model dels guardons lliurats. Joia a la cera
perduda creació de l'artista Beneta Oromí i
Llubés.
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Assistents al Pa amb to quet cultural Fotos: Meritxell Castells
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PRESENTAcIÓ DE L,ÍNDEx DE
euATREPrNs, NúMs 1 AL 30

O U 4 T R E P IN S
a U D E R N s C L U

íruorx
Núfteros 1 ol 30

Presentació de l'Íruorx QU4TREPINS, dels números
1 al 30, per nÚmeros de revista, per matéries i per
autors, amb més de 1.400 entrades. Permet una
consulta fácil de tots el treballs dels 1B anys
d'existéncia dels quaderns.

51



CICLE PARLEM DE CATALUNYA

L'Associació Cultural Quatrepins, conjunta-
ment amb les entitats Acció Cívica Calderlna i

Fundació Casino de Caldes, van organitzar
aquest cicle, convidant a personalitats de

diferents tendéncies que han tingut i

segueixen tenlnt un paper rellevant a la vida
poiítica catalana. En el manifest d'intencions
d'aquestes jornades es deia: "Es pretén obrir
un fórum de reflexió sobre Catalunya, just en

uns moments en que és necessari no caure
en el desencant. Es tracta d'aportar
informació des de la realitat present, cap a

nous horitzons, per a vlure d'una manera
oberta i integradora les noves exigéncies de

la nostra societat. Ens cal ser fldels a les

nostres conviccions si volem que Catalunya
avanci, ens cal fer entre tots que retorni la

ll.lusió per a un futur més just i engrescador"

Moment de la Jornada amb I'Hble, Con sellera
de Justícia, senyora Montserrat Tura.

Moment de la Jornada amb el M. Hble. ex-
President de la Generalitat, senyor Jordi
Pujol.

Colla del Ball de Gitanes de Palau-solitá i

Plegamans, formada expressament per actuar
en aquest acte.
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Tama:
{+9e9:**g*,

lcmal
Sindis

ll.ltro. 5r. Bala¿l iibó
Sirdk d. &§ts

(l..dt ¡6b ñoñs¡t! B6nrr

ll.X. Pr.lidrrl,ordi Friol

llbls" §ra. l{onts€§lt frrc
{§r..ll$a i€ Jülri{ia ¿¿ la

flqd¿ ¡sb dar.rb ñ{lkiit

;::-.iii. f:iii.
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Tema:
El Farlar*ont do

r Catalunya, parsat i

fl.Hble. §r. Heribeil Bar¡era
er.Prcsldcnt dcl Prrl¡nent

lrl.Hble. Sr. Ioan Rigol
cr-Prc¡idont dcl Parhncnt

qMdr mb mmart¡ ¡si.d.

Mú$ñMM&#*dn6MB
MdM&l¡]lidMeleúM¡@

k-

Actuaci de l'Esbart de Palau-solitá i
Plegamans

60



CONCERT HOMENATGE
AL POETA PERE QUART

#,É¿
=;- *"*§e§§Y

CCNfC C

rr

K]ARTAN§DOTTIR

orsanitza: Associacié Cultural QU4TRÉpIN§
Entrades i info¡ma.¡ó: camE!se,x!!-es.aq$¿iL._oE 1er. 5J5 17ó 666
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LARI DE } ABADELI,h

: :.rl:, ! '

Rerullals de.1á celtai ?r?o,¡o

Fo

Bona acollida a <rMomo» malgrat la forta pluja

ii!]i¡r; ti. 116rcaL

Qsarfel.

Ciesdá á l¿".:}?err.¡r-Jes | ,eixü r*t ,t)*lst1tsri

<<Momo» esgnta lss entrades

Qüria un auteñUc rliluvi, divendres passat, peré
l'espectacle Mor:ro, que havia esgotal les
entl¿d$s de l'á11d;tori d'tIani*: Obr: §ocial, ra
patir poques desercicns, I el pÍrblic. que havia
aribal xop al carrer ¡l'en l?ort, va dispr:nsar
ula cálida a«rllitla a aquest¿i eombinació de
núsica i poesil .-indós rLn hoüer$tge a Perf,

Quad-" q{e el ser¡ aúíIex, el núsie 'I*qj
Castell§, ha cre¿t al y*hant d'u& «Cant a

i1'Amr¡r,,. No va f¿rllar ia carlant de §ír¡ia, Beth,
ni tar:rpoc 1a russa Alina Ft¡mal i f i¡l¿n<iesa
Roberia ll.rh.elt al csstat del Contrové6ia

l,'an:biciós i{Mü§o {¿ula a ?ere Quart>, r¡n
especl¿cle creat per'l-oni Castells qre ñ¡siona
ópera, clássica, mírsis deetrónicii, í:¡'ts visuals
i pcesia, ha despert¿it taota expectació qne ha
esgotal les entrades per demd rlivendres a
i'aaditlri d'üqnim i h¿ obert ura lli:ta
t1'rspera, M mirsir: i ccmpositrr r€sidetrl a
f*ndres conpte amb el seu quartet hallituál de
1'espacia{lc -la c!)!ia¡t irl¡rn.lcÉa Roilcit¿
l{o1!efL la $oprano russ¡ Alina Flr-man i itraria

E¡

FKjaita§§dottir a la palt 1i§!al- i a mé$ canli¡.;i Beth Rcxlergas i teerá el CoÉtrDáArsia Qrartet.
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LES AUS A PROP
Fotografia de Jaume Ventura i Nualart

Exemplar mascle

FAISÁ. Phasianus colchicus

Fotogra;fia tfe fa natura

Exemplar femella
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Aquest número de Qu4trepin, quaderns de cultura,
surt a la llum el més novembre de 2010.

AMB EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I PLEGAMANS
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