Els Camins del Bisbe i Abat Oliba, GR 151 (etapa 2)
de CASTELLGALÍ A ARTÉS
La segona etapa del GR 151 Camins del Bisbe i Abat Oliba té el gran atractiu que representa el
monestir de Sant Benet de Bages. Aquest símbol del romànic català mereix per sí sol una extensa
visita. Malauradament, durant la caminada no podrem dedicar-li aquests temps que es mereix, per la
pròpia durada de l’etapa. També mereix unes explicacions més extenses que les que podem escriure
en aquestes pàgines, però no ens volem resistir a que conegueu una mica més aquest lloc. La visió (i
la versió) prou personal ens l’aporta, un cop més, el nostre estimat company Manel Domènech.
En el camí també trobarem altres punts d’interés, com són Santa Maria de Viladordis i les Tines
(testimoni de l’activitat vitvinícola del Bagès).
Que tingueu una bona lectura.
Club Muntanyenc Mollet
Secció de Senders
11 de març de 2012

SANT BENET DE BAGES: BREU HISTÒRIA
De Sant Benet de Bages a Món Sant Benet: 11 segles
El monestir de Sant Benet, una autèntica joia arquitectònica -fou el principal monestir de la
comarca del Bages-, i la seva evolució al llarg els segles és una mica el paradigma de la lluita per
subsistir i de la necessitat de saber adaptar-se a cada època, i així per passar, a cavall dels segles, de
la frugalitat benedictina a les “deconstruccions” de Ferran Adrià i, entre mig, una etapa modernista
com a residència del pintor Ramon Cases.
En els camins del “Bisbe i Abat” per on passarem en aquest nostre recorregut, que no seran pas
tots ni de bon tros -ja que ens durien molt lluny- perquè la seva activitat religiosa el va fer viatjar
molt més enllà dels comptats catalans, per terres dels francs, per Roma i la Llombardia, ens
trobarem amb una part molt important de la seva obra, però no precisament en aquest monestir. Fins
i tot potser sense voler-ho, la fundació del monestir de Montserrat, tan propera, li va crear una
competència que amb els anys l'
ha sobrepassat llargament. On va intervenir directament va ser a
Manresa, devastada en diverses incursions sarraïnes que visità juntament amb la comtessa
Ermesenda i el seu fill Berenguer Ramon I, i gràcies a la seva intervenció es va reconstruir en gran
part, es va dotar l'
església de Santa Maria, i aconseguí fer repoblar el seu terme.

Fundació i fundadors “peculiars”
La manca de documentació fa que la data d'
inici del cenobi no estigui ben definida, ni la seva
primera congregació que podia ser de mossàrabs fugitius, una comunitat eremítica o una fundació
nova, però podria situar-se entre el 950-960. Caldrà remetre'
ns a l'
acta de consagració -el document
més fiable- feta el 972, on s'
afirma que un personatge important anomenat Sal·la decidí construir el

El conjunt de Sant Benet de Bages.

cenobi junt amb la seva muller Ricarda, fent les corresponents donacions que continuaren els seus
fills Isarn i Unifred.
Els fundadors van disposar que el monestir depengués de Sant Pere de Roma i que els abats
fossin sempre elegits entre el seus descendents, disposicions fora del normal, cosa que va ocasionar
problemes greus, no amb el primer abat, de nom Abbo, que no era membre de la família, però sí
amb Adalbert i després Seniofred que per la seva negligència en el govern del monestir ”ho
dissiparen tot, i vengueren, i empenyoraren robes, vestits i llibres (...) es desferen a llur gust del
calze i de la patena d'argent, tragueren els bous de nostres conreus i acabaren amb tot l'altre
bestiar (...) abandonaren camps, prats, molins i boscos que ja no els feien conrear per ningú”.
Els monjos, tips de ser mal governats, aprofiten una devastació provocada per l'
exèrcit del
cabdill al-Mansür que els havia acabat d'
ensorrar i aconsegueixen canviar la disposició dels
fundadors. Al 1002 elegiren el primer abat: Ramió, que inicia una llarga etapa de redreçament
segons assenyalen en un document on hi fan constar: “...féu servir els seus béns per proporcionar
aliment, vestit i aixecà el monestir, traient-lo de la necessitat en què estava...”

Una etapa de prosperitat (que ja tocava)
Al final del 1075, per la reforma de Cluny, el monestir és unit al de Sant Ponç de Tomeres fins al
1108 i comença una etapa de normalitat i prosperitat que durà fins al s. XIII, malgrat una nova
devastació el 1114, de l'
exercit d'Almoràvid que motivà l'
edificació d'
un nou temple, que és
l'
actual.
Des dels segles XIV al XIX només hi ha una supervivència perquè tota la gestió és basa en
mantenir el patrimoni acumulat, intentant millorar les vendes i defensar el drets obtinguts, mentre
que és Santa Maria de Montserrat el monestir que ocupa un lloc molt destacat que, amb alts i
baixos, arriba fins a l'
actualitat.

Decadència i exclaustració
El 1593, a petició del rei Felip II,
s'
uneix a Sta. Maria de Montserrat, pel
papa Climent VIII i ha de deixar la
congregació Tarraconensis, per passar a
dependre de la congregació de Valladolid.
Es converteix en una mena de residència de
monjos ancians, amb l'
única avantatge que
no es castellanitzà com Montserrat i
sempre tindrà abats catalans.
Però la supervivència s'
acaba al 1835,
arran de l'
exclaustració i la posterior venda
al 1845. L'
abandonament ja és total i la
degradació sembla indeturable fins a la
seva desaparició, però al 1908 la mare del
Pintor Ramon Casas compra el conjunt
arquitectònic,
s'
inicia
una
primera
reconstrucció dirigida per Puig i Cadafalch,
i al pis de sobre del claustre s'
hi fa la
residència d'
estiueig de la família del
pintor.
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Posteriorment, canvia de propietari diverses vegades i cau en un nou abandonament. Al 1936 és
novament saquejat i queda en un estat llastimós fins a l'
adquisició per part de la Caixa d'
Estalvis de
Manresa que inicia una restauració a fons i l’integra en l’actual conjunt de Món Sant Benet; un
hotel i un projecte cultural, turístic, gastronòmic i de lleure. Inaugurat el novembre de 2007,
s'
incorporen altres activitats com la fundació Alícia liderada per Ferran Adrià que es dedica a la
investigació gastronòmica, i un espai museïtzat que permet fer un recorregut històric i emocional
pels seus espais més representatius.

Edificacions romàniques (allò que en queda)
Les
edificacions
romàniques
del
monestir que actualment es conserven són:
l'
església construïda sobre la primera
edificació preromànica, el campanar, el
claustre i només algunes parets i capitells
dels primers temps.
La construcció s'
organitza seguint el
model clàssic entorn al pati del claustre: al
nord hi la l'
església de la mateixa època, s.
XII. A llevant hi havia probablement la sala
capitular desapareguda. El nucli inicial s'
ha
modificat amb la adició de diverses
construccions del segle XIV, com un celler
d'
estructura d'
arcs diafragmes i altres
dependències i sobre les quals s'
hi posaren
dos pisos més per a residència dels monjos i
sobre el claustre s'
hi construeix un pis.
Al temple es podia ingressar a través de
dues portes, la més ostentosa, a ponent, pels
feligresos, està formada per quatre arcs de
mig punt adovellats on s'
allotgen tres
arquivoltes que reposen sobre columnes
adornades amb capitells de decoració molt
variada. Una altra que dóna al claustre, més
Capitells.
senzilla, era pels monjos. Dins la nau de
l'
església de creu llatina i dessota l'
absis central hi ha la cripta, un recinte de petites proporcions que
rep llum natural per un finestra oberta al basament de l'
absis. Hi ha també les restes d'
un sumptuós
panteó funerari que suposadament hauria acollit les restes del fundadors.
El claustre excepcional, constitueix un conjunt molt coherent format per quatre galeries amb
detalls estilístics perfectament reproduïts a diversos capitells, d'
un clar estil regional. Situat a l'
angle
sud-oest hi ha un capitell que representa la escena de la Nativitat rematada per un inscripció que
diu: CONDITOR OP(ER)IS VOCABAT(UR) B(ER)N(A)D (El que tingué cura d'
aquesta obra
s'
anomenava Bernat) sense saber amb precisió qui podia ser aquest Bernat. Finalment, el capitell
número 13 és una de les peces més interessants datada a finals del s. X o començament del s. XI i
que constitueix -segons alguns estudiosos- el primer assaig d'
escultura monumental a la Catalunya
medieval.

El cos de Sant Valentí (un misteri que s'aclareix)
Malgrat que els nord-americans hagin fet una gran operació de màrqueting amb Sant Valentí
com a patró dels enamorats, molt segles abans, els fidels del Bages ja veneraven el seu cos a
l'
església del monestir, i creien que havia estat portat des de Roma o des d'
Espanya, però un seguit
de punt foscos posaven en entredit si era veraç o una llegenda. Tot això va quedar força clar amb els

estudis realitzats per mossèn Fortià Solà i, segons la seva conclusió, Sant Valentí màrtir i bisbe de
Terni (Itàlia) la festivitat del qual es celebra el 14 de febrer, no correspon a la que es venerava a
Sant Benet, ja que el seu cos es custodiava el segle XVII, al mateix Terni. I tampoc no té cap
validesa un document totalment apòcrif que feia sant Valentí bisbe de Manresa.
Però... en un reconeixement de les relíquies del Monestir fet al 1596, consten diversos ossos d'
un
cos humà atribuïts a sant Valentí, a un altre sant Valentí, és clar. I com que pels enamorats nosaltres
tenim a Sant Jordi... doncs, tampoc no hi hem perdut tant.
Manel Domènech

Sant Benet de Bages.

Per a saber-ne més...
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0006690&BATE=monestir%2520de%2520Bages
(entrada de l’Enciclopèdia Catalana sobre el monestir de Sant Benet de Bages)

http://www.monestirs.cat/monst/bages/ba28bene.htm

(pàgina web de Monestirs de Catalunya, amb un apartat específic pel monestir de Sant Benet de Bages)

http://www.monstbenet.com/ca/

(la pàgina web oficial de Món Sant Benet, un complexe turístic promogut per l’Obra Socia de Catalunya Caixa – Fundació Caixa
Manresa, i que es basa en el reclam del monestir de Sant Sant Benet de Bages)

