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Avui no estic inspirat... Pàgina en blanc i no surt res, i canvio de música, i miro per la finestra, i miro el sostre. Ostres!,
que he de fer el Pòrtic, i en un moment estic en altres
coses... Ara penjo arxius del GECA en el Drive, ja que amb la
nova junta vam quedar que tot seria al núvol i així hi podem
accedir des d’on es vulgui i sempre. Ara hi ordeno carpetes.
"Ei!, deixa’m tornar a veure el vídeo, que va fer l’empresa
TN Produccions per a televisions locals, del cim del Puigsacalm i que un grup del GECA va acompanyar-los fins a
dalt..." I el Pòrtic no avança, dues hores i el full continua en
blanc, deu ser que la llista de Spotify que he triat no m’inspira. Torno a canviar de música. ”Ostres, saps què?, ara que
soc a l’ordinador, deixa’m comprar alguns regals per a la
família que no m’arribaran a temps pels Reis. Apa, comanda
feta... ”Què feia abans d’això? Ostres, sí! El Pòrtic! Va, ara
sí, “Aquest 2019 tenim pensat...” ”Ep!, he d’escriure a
l’Ivan, fa dies que vam quedar que em miraria unes plantilles
perquè ell pugui fer la nova web de la Cames de Ferro i no he
tingut ni un moment... Parlant de la web... Deixa-m'hi penjar
el PDF de la felicitació de Nadal i, ja que hi soc, també he de
penjar les activitats per al 2019, així els socis i voluntaris ja
es poden començar a guardar el 5 de maig per la Lletissonada i el 26 per la Cames de Ferro, 6 i 7 de juliol acampada
de GECAmainada i del 3 al 5 d’agost, el 3000 de l’estiu. A
veure la pàgina de les notícies, si m’inspiren, i hi trobo de
què parlar?... Ostres, 120 corredors a la 4a VertikalM, quin
èxit, i mira, Cims per la Llibertat!, quina feinada que vam fer
en pocs dies, mai més! Vam acabar ben desgastats, però que
bé que ens en vam sortir; tot esforç té la seva recompensa...”, “El 13 d’octubre més de 1200 excursionistes ens
vam trobar al cim del Puigsacalm per reclamar la llibertat i
sobretot per exigir la unitat de tots els partits i entitats proindy”, però, ja veus, dos mesos després i estem pitjor,
cadascú va a la seva bola! Però res, almenys els #cimsperlallibertat va ser un gran dia. Coi, ja m’he tornat a despistar.
He de fer el Pòrtic, Pòrtic!!! I no em surt res, res de res,
pàgina blanca, bufa, que dur que serà això, no hi ha maneres. Saps què? Que passo, faig el resum de l'última reunió
de junta i així almenys avançaré en alguna cosa.”
Vacances de Nadal, ara sí, tinc molts dies per pensar-me el
Pòrtic i el més important, fer-lo, que, si no en Menguis
començarà a protestar, “és que no entregueu mai res a
temps i per això el PUIGSACALM no surt el dia que toca!”
Doncs, vinga, va, som-hi, va, va, vinga!!! I res, tampoc, ara
cap aquí, ara cap allà, i pàgina neta i blanca, blanca com la
merda de boira que hi ha avui a Torelló.
Dia 28 de desembre, això del Pòrtic sembla una innocentada, potser és per culpa de la ingesta de tant sucre i no
deixa concentrar-me... A veure si mirant les xarxes del GECA
em tranquil·litzo i em surt de què parlar, ostres, tu! Aquest
estiu passat, en tan sols quinze dies, la maleïda eruga s’ha
cruspit tots els boixos des dels Hostalets fins a St. Miquel,
aquestes no hi ha qui les pari, igual com no hi ha qui pari
als de la Secció de muntanya, al desembre del 2018 cap a
teatre, el novembre cap a Sanabria, el setembre als Ports,
que ho facin ara que poden! A veure què més hem fet? El
setembre esmorzar amb un centenar de socis al Puig de St.
Antoni, i ràpid que toca anar a Barna. I aquest cop tampoc,
un altre gran moment per a liar-la gorda i res de res, tots
cap a casa, això sí, vam fer anar l’estelada com si fos l’últim
dia, en canvi a l’aplec del GECA sí que la vam fer grossa, 160
voluntaris, quina bona gent que tenim, que bé que se’ns

porten i que mac@s són. Ui mira, Cames de Ferro amb 500
corredors, cada any ens superem! I com es nota que ja fa
quatre anys que la realitzem, de feina n’hi fem, però tot
rodat i controlat! Doncs potser toca anar una mica més
enllà, que, si no, a la cinquena ens avorrirem. Fem la cursa
per la mainada que fa temps que diem? Animem les famílies amb alguna cosa més? Saps què, ara no toca, ja els hi
explicarem més endavant! Sí, sí, tot arribarà, tot, menys el
Pòrtic, no em ve res... Mira, ja ho tinc! Li dic a la Laura o en
Guillem que el facin; i en Menguis, per què no ha fet mai
cap Pòrtic? Així veurà com costa això. Em sembla que no
tinc res a fer, em toca a mi i, saps què? Doncs me’n vaig a
caminar que avui tampoc hi ha hagut sort.
Primera setmana de gener, ara sí que estic nerviós i el més
calent és a l’aigüera i en Menguis em diu: "Ja ho has passat
tot?" I jo, "Sí i taant!", i ell, "Segur?" "Mmm... sí, però no,
he passat l’article de la Secció de Mainada, he fet el de la
VertiKalM per a les socials i tinc passades les sortides de la
mainada i del jovent, però el Pòrtic encara no, però, Menguis, d’aquesta setmana no passa!" Però acaba el dilluns,
passa el dimarts, el dimecres i no trobo el moment, el
dijous massa a prop del divendres i el divendres faves tendres i ha passat una altra setmana i ni idea de què escriure.
Faig un WhatsApp amb en Compte i em diu: "Ui, no pateixis!, encara m’han d’enviar articles", i... Bufff, salvat! A
veure si havent passat Reis ho trec, tan sols necessito un
moment d’inspiració, però, l’heu vista vosaltres? Perquè jo,
no, crec que la inspiració l’he perduda; mira què diu ara el
@naciódigital, cagum els d’ERC, la mare que els va... Qui ha
perdut la idea per a fer la independència? Ets tu Tardà? Noi,
no sé què et passa, suposo que deus estar buscant les
monedes de plata d’en Rufián!
I va, vaaa, no hi ha manera, a la mínima estic llegint el Twitter... A veure què diuen els de l’ANC? Res de nou, encara
busquen el camí; els d’Òmnium a la seva, no sé de què parlen amb això del 80%. I els de la Crida? CRIDAGARROTXA,
CRIDAMATARÓ, CRICACALELLA, aquí tothom #Crida però
ningú diu res! I els del Consell per la República? Cony, que
va lent això. A veure quines fotos hi ha per Instagram? Mira,
els de #juntsxlavalldenbas han fet Insta, sembla que
aquest cop es presenten amb cares noves, ja era hora! I els
de #lavallplural? Carai, quin grapat de gent, això sí que és
un grup! I ara em reclama el WhatsApp, 56 missatges? És
que un dia se’m pararà i marxaré de tots els grups “estic
molt bé en aquest grup, però...” Què volia fer jo abans d’agafar el mòbil?? A sí! El Pòrtic... per més que forci, menys,
doncs, saps què? Faré el mateix que faig amb les coses que
perdo, que les trobo quan no les busco i mentrestant aprofitaré per actualitzar la pàgina de Runedia... a veure, XL Lletissonada o Lletissonada XL? Potser dona més força que
l’XL sigui al final, no? Doncs va, Lletissonada XL i que gran
la farem, serà la festa major de la muntanya!, però, millor
que no els hi expliqui o no serà sorpresa i, si no, que la
Laura els n’hi faci cinc cèntims en el pròxim número. Ai
mare, què passa amb aquest Pòrtic? N’he perdut la pràctica? Doncs, res, opto com cada vegada, esperaré el dia perfecte, que és just aquell que sense voler em ve la il·luminació i d’un sol cop em surt tot i espero i desitjo que els hi
pugui explicar alguna cosa de profit.
Sergi Plana
President del GECA
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Des del Puigsacalm estant...

Aniversaris (900 vs 50)
Algú dirà que aquest aniversari és important,
d’acord, donem-li importància, però, si ho volem
fer, caldria també fer una reflexió profunda i no
tractar-ho només de manera superficial i festiva,
sense preguntar-se si era això el que volien els
El 29 de gener de 1119 el bisbe de Girona, Berenciutadans de l’època o quins interessos hi
guer Dalmau, va consagrar l’església parroquial
tenien els que manaven en aquell moment, perde Sant Esteve d’en Bas, llavors Sancti Estefani
què, d’interessos, n’hi va haver bastants i
de Occulo.
alguns molt poc clars, per dir-ho suau.
Aquesta efemèride no és cosa menor, que l’any
Aquí és on els governants actuals haurien de
1119 vingués al nostre poble el bisbe a consamostrar-nos el seu nivell, promovent un debat
grar l’església, té moltíssima importància, la té,
sobre com era i què volia la societat d’aquell
evidentment, des del punt de vista religiós,
moment, investigant com es va coure
però també des del punt de vista social.
aquella fusió, qui van ser els promoQue passés això, segurament va ser
tors i els opositors, si n’hi van
Penjoll
perquè a l’església hi va haver modifihaver. No buscant el recurs fàcil i
que portava l’alcalde
cacions i millores que van afectar la
de San Esteve d’en Bas
mediocre d’algun homenatge
en ocasions solemnes
part més important d'aquesta,
per fer-se una foto i assistir a un
on veiem l’antic
probablement van estrenar l’altar
dinar.
escut municipal.
major.
Ja sé que ara això ja ha passat,
Per tant, aquella consagració no es
però, precisament per això, ara
feia sobre una església de nova construcseria el moment adequat perquè els que
ció, sinó que es realitzava sobre un temple ja
en aquests moments estan davant l’admiexistent.
nistració local fessin una revisió crítica i així
De fet, l’anomenada majestat d’en Bas, que era
clarificar què és el que va passar i per què va
al timpà de l’església precedent, ho testimonia.
passar.
Aquest timpà avui està exposat en un dels
Potser demano massa als responsables
altars laterals de l’església.
municipals, potser dono per descomptat que
Això voldria dir que, pel cap baix, aquest poble
coneixen o els interessa la història social i
compta amb més de 1000 anys d’història.
política del municipi que administren.
En aquest número de PUIGSACALM, hi podreu
Ens caldria preguntar-nos si el nou municipi ha
llegir diversos articles sobre aquest fet excepportat avantatges reals, més enllà de les lògicional.
ques que han arribat per l’evolució de la socieDes del meu punt de vista, molt a celebrar.
tat en general.
Ens caldria preguntar-nos per què, al cap de cinSan Esteban de Bas, any 1968. quanta anys, cada poble continua anant pel seu
compte i cap vol saber massa res dels altres, per
(Res a celebrar)
què després de tants anys aquestes diferències
no han minvat.
L’altre aniversari, que no efemèride, són els 50
Ens caldria preguntar-nos, si algun dia aconseanys de la creació del municipi de la Vall d’en
guirem eliminar les desigualtats en els serveis,
Bas, és a dir, l’aniversari de la desaparició del
si algun dia aconseguirem gestionar amb efimunicipi de Sant Esteve d’en Bas, llavors San
ciència un municipi tan gran.
Esteban de Bas.
Ens caldria preguntar-nos, si algun dia aconseAquesta unió dels antics municipis de Sant
guirem tenir una escola que no creï desigualEsteve d’en Bas, Sant Privat d’en Bas, Joanetes i
tats.
la Pinya es va fer sense consultar els pobles, ho
Ningú negarà que un municipi tan gran en
van fer persones lligades al règim franquista del
extensió i amb tants nuclis de població que
moment.
tenen personalitats socials i culturals molt arreA l’únic poble que se li va fer una consulta, va
lades i molt potents, és molt complicat de gesser a les Preses, i ja en sabeu el resultat, un
tionar, i, facis el que facis, des de l’administració
poble que conserva la independència, un dels
local, sempre sembla que beneficies a uns i perque ha evolucionat més socialment, culturaljudiques els altres.
ment i industrialment de tota la comarca i un
Si el que es volia era concentrar serveis per
dels pobles amb la renda més alta.
raons d’estalvi i eficiència, era i és ben senzill,
Avui, els responsables de l’actual Ajuntament
mancomunar els serveis generals i mantenir la
de la Vall d’en Bas, lloaran aquell fet perpetrat
independència de cada municipi.
pels hereus del franquisme, en realitat, l’actual
Des del meu punt de vista, res o poca cosa a
Ajuntament hi està avesat a continuar els descelebrar.
gavells dels seus predecessors..., can Trona,
l’alberg, la Residència d'avis.
Pere Gelis

...Aquesta
efemèride no és
cosa menor, que
l’any 1119 vingués
al nostre poble el
bisbe a consagrar
l’església, té
moltíssima
importància...

...Ens caldria
preguntar-nos per
què, al cap de
cinquanta anys,
cada poble
continua anant pel
seu compte i cap
vol saber massa
res dels altres...

pgelis@gelis.cat
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Sancti Estefani de Occulo, any
1119. (Molt a celebrar, 1.000 anys
enrere en Bas ja hi era)
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D’en Bas a Oristano: l’aventura dels vescomtes de Bas a Sardenya

RESUM PRIMERES CONFERÈNCIES:
LA CAPITAL DE LA VALL, EN ELS ORÍGENS

A

PUIGSACALM 140

...la història dels
primers segles de
Sant Esteve d’en
Bas, i tot allò que
té a veure amb la
seva formació com
a nucli principal de
la Vall...

6

...Sembla que un
dels refugis dels
dies d’amor rebel
fou el castell de
Mont-ros, prop de
Sant Joan les
Fonts...

mb aquest títol suggerent, hem volgut iniciar el cicle de conferències al voltant de la
commemoració dels 900 anys de la consagració de la parròquia de Sant Esteve d’en
Bas (1119-2019), que hem batejat amb el
nom genèric de «La capital de la Vall, en els
orígens». Pensem que el motiu d’una
efemèride era l’oportunitat perfecta per
presentar, en format de sis conferències
ofertes per especialistes universitaris, la
història dels primers segles de Sant Esteve
d’en Bas, i tot allò que té a veure amb la
seva formació com a nucli principal de la
Vall i el seu patrimoni cultural. Com que el
cicle preveu que la xerrada final estigui
expressament dedicada a l’arquitectura i
escultura de l’església, hem cregut adient
començar per un aspecte contemporani a la
seva edificació però bastant desconegut
pels habitants del poble: la influència i el
domini que els vescomtes de Bas tingueren
a l’illa de Sardenya, a raó del matrimoni
d’una de les dames de la nissaga amb un
gran senyor insular.
Tot comença amb una singular història d’amor prou ben documentada, malgrat tractar-se de quelcom succeït en la segona meitat del segle XII. En la dècada de 1140 el
vescomte de Bas era Pere II, i tenia un
germà, de nom Ponç, que amb el temps el
succeí en el càrrec. Ambdós cavallers eren
assidus de la cort del comte Ramon Berenguer IV, amb el qual mantenien una certa

amistat. L’atzar feu que Ponç s’enamorés
bojament de la germana del comte de Barcelona, Almodis, una relació que s’anà
enfortint, i que no era tolerada ni pel comte
ni per altres membres de la cort. Però l’amor va poder més, i Ponç i Almodis es fugaren i s’anaren a refugiar als seus dominis,
protegits per altres cavallers afins, com els
Milany i els Puigpardines. El retorn de l’amistat entre noble i comte fou possible gràcies a diversos intermediaris, i se segellà
durant el setge de Tortosa l’any 1149.
Sembla que un dels refugis dels dies d’amor rebel fou el castell de Mont-ros, prop

Església del castell de Mont-ros.
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...L’any 1177 el
germà
d’Agalbursa, el
vescomte Hug I de
Bas, s’embarcà
amb una host i
altres membres de
la família [...] en
direcció a
Oristano...

...es conserva una
làpida epigràfica
relativa a la seva
construcció. En
ella encara es pot
llegir que fou
manada edificar
per Marià,
vescomte de Bas...
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Interior de la catedral de Santa Maria d’Oristano.

de Sant Joan les Fonts. Tal vegada allí la
parella va concebre la primera filla, batejada amb el nom medievalitzant d’Agalbursa o Galbors. Després en vindrien tres
més: Hug Ponç, Gaia i Berenguer. Aquesta
Agalbursa es va casar el dia de Tots Sants
de 1157 a Santa Maria d’Oristano amb el
príncep Barison, jutge (equivalent a comte)
d’Arbòrea, un dels quatre territoris feudals
en què es dividia l’illa de Sardenya a l’època medieval. Anys després Barison va
morir, i Agalbursa quedà com a principal
senyora del judicat, amb l’inconvenient que
la seva jurisdicció fou disputada per Pere,
fruit d’un matrimoni anterior de Barison
amb Pelegrina de Lacon. L’any 1177 el
germà d’Agalbursa, el vescomte Hug I de
Bas, s’embarcà amb una host i altres membres de la família (entre els quals el seu
cunyat, l’influent Ramon II de Torroja) en
direcció a Oristano, a defensar els drets de
la seva germana. Com a membre masculí
principal del llinatge, Hug actuà de jutge
d’Arbòrea, i allà va conèixer una filla del
castlà de Càller (capital actual, al sud de l’illa), amb qui es casà i tingué un fill, de nom
Hug Poncet, que el succeí en el domini.
D’aquesta manera, i al llarg de la centúria
següent, el nom dels Bas quedà per sempre
lligat a la història sarda. D’aquesta història
en queden poques restes físiques, però
encara hi ha alguns detalls que evoquen
aquest passat, proper, enmig del Mediterrani. A Oristano, sobre l’arc d’entrada de la

Torre Mariana en honor al vescomte d’en Bas.

porta fortificada de Pontis (una torre monumental), aixecada l’any 1290 juntament
amb les muralles de la ciutat, es conserva
una làpida epigràfica relativa a la seva
construcció. En ella encara es pot llegir que
fou manada edificar per Marià, vescomte
de Bas i jutge d’Arbòrea; una excusa perfecta per un nou desembarcament de
basencs a la preciosa illa de Sardenya...
Miquel Àngel Fumanal
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Camins, culte i art a en Bas a l’època medieval

E
...Podem definir el
pelegrinatge com
el viatge emprès
per motius de fe a
un lloc que es
considera sagrat...
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l pelegrinatge és un fenomen conegut en
gairebé totes les religions, i posa de manifest la necessitat comuna a tota la humanitat de posar un objectiu espiritual a una
recerca física. Podem definir el pelegrinatge com el viatge emprès per motius de
fe a un lloc que es considera sagrat per realitzar-hi uns determinats actes de devoció i
penitència, i que es pot fer sol o acompanyat, afavorint l’experiència de la vida en
comunitat.
La importància del pelegrinatge en la tradició cristiana ve de molt enrere. En el Cristianisme, els primers pelegrinatges foren a
partir del segle IV cap a Terra Santa o a les
tombes dels Apòstols a Roma. A l’edat mitjana, el culte a les relíquies i els miracles
locals creen altres centres universals de
pelegrinatge com Sant Jaume de Galícia o
el Mont Saint Michel, a França. A través de
diferents documents sabem que des del
segle X al XIV centenars de milers (fins i tot
milions) de pelegrins van fer la ruta compostel·lana convertint Sant Jaume en el
centre de pelegrinatge més gran de l’Occident cristià medieval després de Roma.
Aquest èxit s’explica per diverses raons. En
primer lloc, per la fe total i absoluta a l’edat
mitjana. En segon lloc, per motius polítics i
econòmics. El Papat i els abats de Cluny
volien ajudar els reialmes cristians del nord
de la península perquè veien els atacs
musulmans com una amenaça, també per

França (entre 1017 i 1120 els reis francesos
van enviar prop de 20 expedicions al nord
peninsular).
Semblaria que Catalunya, per la seva situació geogràfica privilegiada, hauria d’haver
estat una de les branques europees més
importants del camí de Sant Jaume i, en
canvi, es va limitar a una ruta menor. Cal
buscar la raó en diversos motius.
Primerament, en les diferències en la política constructiva dels comtes catalans respecte dels reis de Navarra i Castella Lleó
que van dotar les rutes amb ponts, camins,
hostatgeries i altres infraestructures d’atenció als pelegrins. En segon lloc, la
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El peregrinatge medieval al nord-est català

reconquesta de la Vall de l’Ebre al segle XI
que va fer que aquesta zona no es veiés
sota l’amenaça dels musulmans. I, finalment, també hi va influir la menor quantitat
de llocs sagrats amb relíquies importants
que va fer desviar els corrents de pelegrins
cap a rutes amb un nombre més gran de
relíquies i exempció de portatges.
En el primer capítol de la Guía del peregrino
de Santiago de Compostela del segle XII,
es mencionen ja quatre camins que porten
a Santiago i que es reuneixen a Puente de

la Reina: la via Tolosana (d’Arlés a Puente
de la Reina per Tolosa de Llenguadoc); la
via Podensis (de Puy a Ostabat), la via
Lemovicensis (de Vézelay a Ostabat per
Limoges) i la via Turonensis (de París a
Ostabat per Tours). A aquestes cal afegir
tres rutes, igualment importants encara
que amb menys volum: la marítima, freqüentada pels pelegrins anglesos; la que
vorejava la costa cantàbrica i la catalaunica
(les vies catalanes).
Els pelegrins que travessaven les terres
catalanes ho feien, bàsicament, per quatre
vies. Dues anaven cap a trobar el camí de
Jaca, o bé per la Vall d’Aran o bé seguint el
riu Segre. Les altres dues anaven fins a
Sant Cugat, Montserrat i Lleida. Una travessava els Pirineus per Perpinyà i anava fins a
Girona per seguir cap a Sant Cugat. L’altra
des de Perpinyà anava cap a Besalú, Sant
Joan de les Abadesses, Ripoll, Vic i s’unia
amb l’altra a Sant Cugat del Vallès.
Dels quatre itineraris catalans, els més concorreguts van ser els dos últims. La Vall
d’en Bas quedava una mica al marge d’aquest darrer camí, tot i que la recuperació
actual del camí de Sant Jaume per part de
la Generalitat de Catalunya hagi optat per
utilitzar alguns trams de l’antic camí ral de
Vic a Olot en el seu pas per la Vall d’en Bas.
Tampoc es pot negar categòricament que
cap pelegrí fes ús d’aquestes vies, el que
no hi ha és constància documental d’aquest fet.
Miquel Àngel Fumanal
i Sílvia Aulet
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1119 – 2019 Nou-cents anys d’història de l’església d’en Bas
Amb motiu dels 900 anys de la consagració-dedicació de l’altar major de Sant Esteve d’en Bas, es crea la
comissió organitzativa d’aquest aniversari. L’aniversari s’escauria el dia 29 de gener de 2019, però, per
agenda del bisbe de Girona, la consagració serà el dia 23 de febrer de 2019.
La comissió té com a objectiu la difusió d’aquest esdeveniment, la restauració i el manteniment, així com la
conservació del patrimoni de l’edifici, principalment del seu interior, imatgeria, il·luminació, orfebreria…
Durant tot l’any 2019, es portaran a terme activitats culturals, ludicofestives i religioses. Serà un veritable
repte cultural per tot l’any.
A les visites guiades a l’església d’en Bas, sempre s’explica que, durant el recorregut, hi podran apreciar, més o
menys en menor o major quantitat, les diferents disciplines d’art que la integren: romànic, gòtic, neoclàssic, art
del segle XX i fins i tot barroc. Per descomptat, el romànic, hi és preeminent.
En la commemoració dels 900 anys de la consagració de l’església de St. Esteve d’en Bas (1119-2019), hem fet
aquest petit estudi pensant només en alguns aspectes del contingut romànic que alberga el seu interior, així com
alguns fragments de la seva llarga història. Ens quedaran ajornats aspectes importants, el capitell Maiestas
Mariae, situat en el creuer i també els altres capitells que decoren la nau central, el presbiteri o l’absis.
L’ACTA DE CONSAGRACIÓ
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L’església fou consagrada pel bisbe de
Girona, Berenguer Dalmau 1114-1140, el IV de
les candeles de febrer 29/01/1119.
El prelat va concedir a l’església d’en Bas els
delmes, les primícies i les obligacions dels
fidels, tant per als vius com per als difunts,
també concedí els trenta legítims passos en
tota la part del cementiri per a garantir la
inviolabilitat de les persones de qualsevol
condició i edat i de la mateixa església.
En l’acta de consagració (pergamí en llatí
clàssic que es troba a l'Arxiu Diocesà de
Girona) on hi ha la data i el nom del consagrant, on es descriuen els límits de la parròquia: –De la part de llevant, la parròquia
limita amb el coll d’en Bas i amb el de Terruç;
a migdia, in Petra Lavant; a ponent, amb el
camí de St. Quintí, i a cerç, amb la font de
Bullidura.
El prelat va confirmar tots els alous que fins
aquest moment tenia i els que posseiria a
partir d’ara.
En l’acta consta que cada any rebés el Sant
Crisma de la Seu-catedral i que dues vegades
a l’any el rector havia d’assistir el sínode que
se celebraria a l’esmentada Seu.
L’acta està signada pel bisbe Berenguer Dalmau; Gaucefred, arxilevita de Besalú; Berenguer, ardiaca de Girona, i Arnald-Joan que va
redactar l’acta.

Acta de consagracio de l’any 1119.

Després de 900 anys, es tornarà a consagrar
“l’altar-ara d’en Bas” (l’ara és la taula de marbre, pedra o material noble).
Un altar de nova construcció, remodelat o
mogut de lloc, segons les normes litúrgiques,
cal tornar-lo a consagrar. A les últimes obres
que es van efectuar el 1999, durant el rectorat
de Mn. Joan Boadas, l’altar d’en Bas es va
moure uns quants metres per complir les normes del Concili Vaticà II.
Per tant, la consagració serà el dia 23 de
febrer de 2019.
Arribats en aquest punt, ens plantegem una
pregunta. Al llarg de la història, quants altars
de l’església d’en Bas s’han consagrat?
No ho sabem amb seguretat, no hi ha gaire
documentació i la poca que hi ha és poc precisa.
El que sabem és això:
a) En el preromànic o en el primer romànic
(s.X-XI) dues vegades?
b) 29 de gener del 1119 pergamí a l’arxiu diocesà.
c) Primera meitat del segle XIV, tenim notícies
del 1314, on es descriu que tenia tots els
objectes, ornaments i altar, per a poder
realitzar degudament el culte.
d) Després dels terratrèmols de la primera
meitat del segle XV, 1427 -1428. Sabem
que l’absis no es va esfondrar, però podria
ser que l’altar patís danys.
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L’altar major i els capitells de l'absis roma
̀nic.

...l'any 1947, es fa
la restauració de
l’església d’en
Bas, principalment
el presbiteri amb
el seu altar de
1000 kg de pedra
de Girona...

e) En el segle XVI, es col·loquen les taules
renaixentistes del desaparegut altar major
d’en Bas. Actualment estan exposades,
una, al Museu Diocesà de Girona, i una
altra, al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC). Les dues taules del retaule renaixentista es mostraren a l’exposició: De
Flandes a Itàlia - Girona 1998. Aquestes
taules de fusta es guardaven a la rectoria
d’en Bas, es van vendre a un marxant d’art
i van desaparèixer per sempre del poble. A
la casa Desprat d’en Bas, es guarden dues
taules de les mateixes característiques.
f ) En les constants invasions franceses de la
comarca durant el segle XVII, el 1694, els
veïns d’en Bas es van negar a pagar els
impostos exigits pels francesos, en represàlia, aquests van saquejar tot el poble d’en
Bas i també la seva església, van destruir i
robar els ornaments i varen tombar l’altar.
g) Pau Costa, el millor artista català en les
construccions de retaules barrocs, va rebre,
el 15 de juny de 1722, dues-centes lliures de
moneda de Barcelona com a part de la paga
de les mil lliures del valor total per la construcció del retaule barroc d’en Bas, que
incloïa un nou altar. Actualment es conserven dos àngels que coronaven aquest altar
de St. Joan, absidiola de tramuntana, altar
de la Puríssima. La funció d’aquests dos
angelots, avui guardats a la capella dels
Dolors, era la de sustentar l’anagrama de
Crist amb filigranes d’or –JHS- aquest va ser
espoliat als anys 80 del segle passat.
h) A la primera meitat del segle XX, l'any
1947, es fa la restauració de l’església d’en
Bas, principalment el presbiteri amb el seu
altar de 1000 kg de pedra de Girona que
avui dia podem apreciar. Fou encomanada
a l’arquitecte Jordi Dou Mas de Xexàs, que
realitzà una feina excel·lent respectant tot
el conjunt romànic del temple.
LES PRIMERES ÈPOQUES, EL ROMÀNIC
Probablement on avui hi ha l’església d’en
Bas, molt abans de l’arribada del cristianisme, hi havia un petit temple pagà dedicat
a Apol·lo, Júpiter…

No farem tampoc esment de les successives
esglésies que s’aixecaren en el puig d’en Bas,
en període visigòtic.
Podem afirmar que l’església de Sant Esteve
d’en Bas pertany al primer romànic, segle X.
Creiem que el culte a Sant Esteve d’en Bas,
devia començar amb un oratorium en una
necròpolis d’aquesta època.
Sabem que abans de la consagració de 1119,
al puig d’en Bas, s’hi havien construït,
almenys, dos edificis anteriors. Hi ha documentació de l’any 904 on se cita el nom de St.
Esteve d’en Bas, pel rei Carles el Ximple en fer
donació de la vila d’en Bas a un cavaller anomenat Teodosi.
Una vegada els sarraïns foren expulsats pels
francs de la Catalunya vella, el culte va continuar i es va construir una església més gran,
segle X, del 950 al 1000. Posteriorment, es
van anar realitzant tot un seguit de noves
construccions.
En la primera meitat del segle XII, se soterra la
primera església romànica per poder-ne construir una de més ampla, feta amb carreus grossos i ben treballats, de forma de creu llatina.
És en aquest moment de la història on s’esculpiren els actuals capitells, lluny de la rigidesa d’aquell primer romànic. Només cal
apreciar el capitell de la Marededeu d’en Bas,
segle XII, obra feta al taller del reconegut
mestre de Cabestany.
El culte i la presència humana en el puig
defensiu d’en Bas, el podríem datar en més
de mil anys d’història.
PICA BAPTISMAL
La pica baptismal és de grans dimensions per
a practicar el ritu de l’ablució. Té una decoració austera d’un bordó al voltant de tota la
pica, com a símbol de les aigües purificadores
del baptisme. El ritu per immersió va practicar-se fins al segle XII.
Actualment presideix el baptisteri i és una de
les més grans de la comarca(1). Segons Francesc Montsalvatje, la pica baptismal d’en Bas
tenia per sòcol un capitell posat a l’inrevés,
que podria procedir de la portalada principal
derruïda pels terratrèmols. Actualment no
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1119 – 2019 Nou-cents anys d’història de l’església d’en Bas

tenim cap notícia d’aquest capitell. A l’interior
de la pica, l’any 2000, hi havia peixos, com a
símbol d’aigua viva, en record al riu Jordà.

...El culte i la
presència humana
en el puig defensiu
d’en Bas, el
podríem datar en
més de mil anys
d’història.
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CÚPULA GÒTICA molt gran i d’arquitectura
rural tardana. Hi ha historiadors que afirmen
que el derruït campanar romànic d’en Bas
estava assentat on avui dia hi ha aquesta
cúpula construïda després d’haver-se esfondrat aquest a causa dels terratrèmols del
segle XV. Avui dia observem els nervis de
pedra rectangular, que neixen de la lluerna
amb figures decoratives algunes romàniques
(figures recuperades després dels terratrèmols) i altres de nova factura. Sabem que als
anys 40 del segle XX, alguns paletes d’en Bas
hi feren obres de conservació, entre ells en
Ramon Payola de la casa de can Man del
carrer de Sant Ignasi.
ALTAR RECUPERAT
Durant les obres de millora a l’interior de l’església d’en Bas el 1999, es va recuperar una
ara romànica del segle XI o principis del XII.
Fou una troballa arqueològica, estava abandonada, aquí a en Bas mateix, al pont de can
Toralles, al riu Riudaura. Com hi va anar a
parar? No ho sabem.
El que és estrany és que finalment no es va
col·locar a l’església d’en Bas. Actualment
està a l’interior de l’església de St. Privat d’en
Bas, en principi havia de ser l’altar major d’aquest temple, però per diverses causes es va
rebutjar.
LA MAJESTAT D’EN BAS O EL CALVARI D’EN
BAS?
Aquest grup escultòric representa el Crist
vestit amb túnica llarga i a més hi són representats la figura de la Verge i de St. Joan, en el
lloc als quals assigna l’Evangeli. Aquest relleu
és d’un arcaisme i rusticitat considerable, iconografia d’una frontalitat absoluta. Com a
obra d’art no inspira cap sentiment i tampoc
cap emoció. Però com a obra històrica està
carregada d’una gran força.
Alguns autors la consideren un calvari, Catalunya Romànica i Antoni Noguera Massa, historiador local que va ser qui va localitzar
aquesta troballa als anys 60 del segle XX a les
golfes de l’església, la considera, la Majestat
d’en Bas.(2)
Noguera Massa data l’alt relleu del Crist
Majestat d’en Bas, a les darreries del segle X
o inicis del segle XI. Aquest historiador considera aquesta obra com a precursora dels
grans Crist Majestats. Formava part del timpà
de la primera església romànica d’en Bas i
després de les successives reconstruccions

”Calvari-capitell” del Monestir de Santa Maria de l’Estany
(Bages).

no fou destruïda per ser un objecte sagrat i
fou aparedada a les golfes de l’actual església a mitjan segle XVIII.(3)
És difícil poder establir una relació amb tot el
conjunt romànic i escultòric de l’església d’en
Bas, així com les altres escultures de la
comarca.
Catalunya Romànica posa en dubte la versió
de Noguera Massa, ja que diuen que és difícil
acceptar que aquesta representació sigui la
precursora de les de fusta, perquè St. Esteve
d’en Bas no constituïa cap focus d’influència.
La baixa qualitat de la peça fa pensar en un
escultor de la zona de segona categoria.
Catalunya Romànica qualifica el relleu d’en
Bas com a Calvari. A diferència del Crist
Majestat, aquí hi ha dolor i sofriment i s’expressa el sacrifici del Crist per expirar tots els
pecats del món. Un clar exemple el trobem a
Santa Maria de l’Estany, al Bages.
LES TOMBES
L'any 1889, va clausurar-se el vell cementiri
medieval d’en Bas per poder així complir la
nova normativa civil, cèdula de Carles IV del
26 d’abril de 1804, que obligava desmuntar
tots els cementiris que estiguessin a prop
dels centres urbans.
En fer-ho, a la banda de ponent, just dessota
d’on avui hi ha un brollador d’aigua, varen
quedar al descobert unes sepultures antropomorfes excavades a la roca. Segons Francesc
Monsalvatje, aquests enterraments correspondrien a l’època carolíngia(4), en canvi, Cels
Gomis, les considerà romanes. Es fa difícil
poder-les datar, ja que foren colgades i probablement destruïdes en retirar el cementiri.
Tenien el forat en forma oblonga, la llargada
del cos i la part estreta correspondria als
peus, aquestes tombes estaven cobertes amb
lloses planes.
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”Magestat d’en Bas”, en el seu lloc original, les golfes de
l’església d’en Bas.

Les terres d’aquest cementiri van servir per
arranjar els carrers de l’eixample del poble,
com a exemple tenim que a la part superior
de l’actual carrer Ample d’en Bas, a la primera
meitat del segle XX, durant els arranjaments
del llavors tortuós carrer, s’hi trobaren molts
ossos humans procedents del vell cementiri
parroquial.
ELS TERRATRÈMOLS
Els moviments sísmics que varen començar el
juliol de 1410 foren molt violents els anys
1427 i 1428. El que es produí el 1427 va afectar molt la comarca. Està documentat en un
manuscrit de l’arxiu dels comtes de Solterra
on explica l’enderrocament del Mallol i també
de molts masos de la Vall d’en Bas.
El de l’any 1428 afectà moltíssim Olot, Sant
Esteve d’en Bas i altres terres de la diòcesi de
Girona, així ho explica Noguera Massa a partir d’un altre arxiu dels comtes de Solterra, en
què diu literalment: "Va morir molta gent d’Olot i de Sant Esteve d’en Bas, els únics llocs
tancats per les muralles, la gent anava a jaure
per les barraques que hi havia més enllà dels
murs".
Hi ha documents que expliquen que de l’Església de Sant Esteve d’en Bas, només restava dempeus l’absis, el mur de la part del
migdia i el de ponent.
El 23 de setembre de 1432 hi hagué visita
pastoral i el responsable va escriure; “Invenit
ecclesiam in sua majori parte diruta, propter
terremotum” , venia a dir que no s’havia acabat d’enderrocar del tot.
Després vingué el cronista que escriví: “Invenit ecclesiam totaliter dirutam” aquí diuen
que va ser enderrocada totalment, l’ampolla
mig plena o mig buida!
En la visita pastoral, el bisbe ordena construir
una mena de cloquer tot aprofitant les parets
que havien estat dempeus, cobrir-lo de la
millor manera i així poder celebrar-hi el culte,
però la gent d’en Bas es decideix a realitzar

una nova construcció sense més demora (5).
Tenim constància que, en finalitzar l’any 1432,
fou signat el contracte de la nova reconstrucció de l’església.
Segons document: "Bernat Anglada, Pere de
Finestres, Arnau Soler i Joan de Buigues, tots
ells de Sant Esteve d’en Bas, juntament amb
Guillem Font Font del lloc de Talavera de Vic,
es comprometen a la reconstrucció en el termini de quatre anys pel preu de 9000 sous de
Barcelona". Però aquest tal Guillem no acabà
mai la seva obra i el 18 de juliol de 1442 foren
signats uns altres capítols per fer la reconstrucció en el termini de tres anys, pel preu de
tres-cents florins d’or.
Entre les moltes parts que s’hagueren de
reconstruir, fou l’ull de bou on per primera
vegada aquest proper any 2019 es col·locarà
un vitrall de colors, obra de Dolors Vallbona.
També és d’aquesta època el campanar
actual (6).
Moltes són les històries, moltes són les persones que ens han precedit, moltes han estat
les pregàries, moltes les Misses, molts els
enterraments, molts els batejats.
És la vida que va passant, però les pedres
mil·lenàries ens recorden que simplement
nosaltres, les persones, no som absolutament res, passem com les fulles a la tardor,
que els vents s’emporten…

Albert Gelis i Torró
Comissió pels 900 anys de la consagració
de l’església de Sant Esteve d’en Bas
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(1) MONSALVATJE, Francesc. El vizcondado de Bas,
Olot, 1940.
(2) El relleu Majestat d’en Bas va estar a les golfes
de l’església d’en Bas, encastada a la paret fins
a l’any 1988.
Actualment està a la capella de llevant. Bloc de
pedra calcària d’uns 75 cm d’amplària per 74
d’alçària.
(3) (Punt Diari-12-6-1988): “Mossèn Joan Miralles”
Rector d’en Bas 1988, coincideix amb l’alcalde
Daniel Bosch, en el sentit que s’han de fer tots
els esforços perquè la imatge no es deteriori
més i confirma que, una vegada restaurada, es
col·locarà en un lloc visible de l’església perquè
la pugui veure tota la gent interessada…).
(4) Volum dedicat a la Vall d’en Bas, col·lecció d’estudis sobre el comtat de Besalú 1983.
(5) Això representa un gran esforç econòmic i
humà, després d’una tragèdia com va ser el
terratrèmol del segle XV.
(6) Corresponen a la porta lateral de l’església,
actualment caldria una restauració de les dues
portes, el seu estat de conservació és irregular.
Per contra la porta principal de llevant està
datada el 1866.
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nguany celebrem els 900 anys de la consagració de l’església de Sant Esteve d’en
Bas, ocorreguda un llunyà 29 de gener de
l’any 1119. Fos com fos, el cert és que no
conservem res de l’edifici consagrat llavors, que tampoc sabem si era la construcció més antiga del turó. Probablement
aquell edifici existent l’any 1119 (una petita
església d’una sola nau, capçada a llevant
amb un absis semicircular) era successor
de com a mínim una església més antiga,
esmentada l’any 898 (i no el 904) en un
diploma carolingi de Carles el Simple, i que
és també la menció més reculada del lloc
de Sant Esteve, que llavors devia ser poca
cosa més que un veïnat de masos disseminats organitzats al voltant d’una església,
qui sap si ja parroquial, de fundació i orígens desconeguts. En tot cas, aquesta
església va ser l’epicentre al voltant del
qual es va anar formant un petit nucli, que
segurament al segle XII es va consolidar
dins les trenta passes a la rodona de protecció eclesiàstica establertes des de les
assemblees de pau i treva entre nobles i
església, una protecció que s’esmenta
explícitament en la consagració "et insuper
ex omni parte cymiterium habent XXX legitimos passus". La situació del poble
recorda aquella reflexió de Ramon Grabolosa "No sorprèn que, en la prehistòria,
l’home escollís aquest pujol on s’acomoda
la vila actual. Aleshores seria una mena de
península, la qual limitaria en la gran torbera que estagnava els fondals de la Vall"
(Grabolosa, 1975).
El document s’ha d’interpretar dins un context de frenètica activitat episcopal concernent als límits occidentals de la diòcesi,
traduïda en la consagració per part del
bisbe Berenguer Dalmau de quatre esglésies parroquials en un lapse de només tres
anys. La sèrie comença amb Sant Esteve
d’Olot, el 9 de gener de 1116. Segueix la
parròquia de Sant Andreu de Socarrats, a la
Vall de Bianya, el 1117. Llavors trobem la de
Sant Esteve d’en Bas el 29 de gener de 1119
i només dos dies després, el 31, Sant Pere
de les Preses. Es fa evident la voluntat episcopal d’articular com més aviat millor els

Capitell de la Maiestas Mariae, atribuït al taller del mestre
de Cabestany (v. 1160-1180).

límits parroquials i crear àrees de protecció
o sagreres al voltant de les esglésies parroquials per tal de propiciar-ne l’habitabilitat
i el creixement, i alhora marcar terreny al
creixent poder dels vescomtes de Bas. En
aquest sentit, és possible que la consagració de 1119 signifiqués la consolidació d’aquell llogarret, encimbellat al turó però
amb l’honor de ser el principal nucli habitat
de la Vall. La sagrera parroquial va ser la
llavor del poble futur, però que en aquell
temps no s’anomenava d’en Bas, sinó d’Ull,
Sa Ull o Salull, literalment de Occulo, en
llatí. Aquesta denominació es va mantenir
en el temps, i durant la baixa edat mitjana
va conviure amb la “d’en Bas”, fins que vers
el segle XVI va desaparèixer, a favor de la
forma actual.
En l’acta de consagració, també es defineixen els límits jurisdiccionals de la parròquia, i aquests encara tenen alguns reflexos en els topònims actuals, que hem
pogut contrastar amb en Joan Pujolriu,
Menguis. Per l’est, el límit es fixava al coll
de Bas i al Terrús, el mateix nom de la casa
existent avui. Pel sud, tancava per la roca
“Llavant” (petra Lavant) que potser es pot
associar amb la roca Duran, situada sobre
la Dou. Per l’oest, acabava a “l’estrada de
Sant Quintí”, que possiblement era l’antic
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...I finalment, pel
nord, el límit
parroquial arribava
fins a la “font
Bullidora” (in fonte
de Bulidura), que
es pot identificar
amb la casa La
Bullidura, just
entrant al terme de
les Preses...

...com dèiem,
l’església
consagrada l’any
1119 no és la que
veiem avui que,
segons tots els
consensos erudits,
es construí en la
segona meitat del
segle XII.

camí que passava pel costat de la dita
capella, coincident un ramal del camí ral
que travessava la Vall provinent de Vic i
passava per l’occident de la capella, comunicant les cases del Mercadal, la Rovira i la
Batllia, entre d’altres. I finalment, pel nord,
el límit parroquial arribava fins a la “font
Bullidora” (in fonte de Bulidura), que es
pot identificar amb la casa La Bullidura,
just entrant al terme de les Preses pel sud.
Si bé ara no es troba habitada, el record
d’aigua calenta natural encara roman en els
vells estadants. Un d’ells, en Narcís Espuña
Delgà, el ferrer de la Plaça, hi havia nascut,
i recorda com del costat de la casa en sorgia un doll generós d’aigua tèbia (segurament segles enrere era molt més calenta).

L’abundància d’aigües naturals feia que el
mas també comptés amb un rentador (hi
podien rentar alhora dotze dones, que normalment venien de les Preses), un abeurador per a les vaques, una bassa per al
cànem i una bassa de calç, que quan s’hi
barrejava, feia la sensació que “bullia”.
Tornant al principi, com dèiem, l’església
consagrada l’any 1119 no és la que veiem
avui que, segons tots els consensos erudits, es construí en la segona meitat del
segle XII. D’aquesta època queda la principal planta de l’edifici, d’una sola nau amb
transsepte acabat amb tres absis, els laterals semicirculars i el del mig poligonal. No
obstant això, de la planta original en
podem apreciar bé només la zona presbite-
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ral, ja que el temple resultà fortament
malmès a causa dels terratrèmols de 1427 i
1428, i calgué reparar-lo. La restauració es
feu, com a mínim, en dues campanyes. La
primera s’encarregà l’any 1432 al picapedrer Guillem Font, que reparà les capelles
de Santa Maria, l’exterior de l’absis de sant
Joan, el mur de tramuntana i el mur de migjorn, on es bastí una porta de tres arquivoltes en gradació (desapareguda). Deu anys
després, el 1442, el picapedrer Joan Farrés
s’encarregà de concloure les obres de Font,
dotà l’edifici de diversos arcs, es cobrí de
nou la nau central, es refeu la façana occidental, es construí el campanar quadrat, i
probablement s’aixecà el cimbori amb volta
de creueria (Solà-Morales, 1976).
Pel que fa a l'escultura, a l’interior es conserven molts elements d’interès, centrats
en els capitells dels angles del creuer i un
fris de capitells sostenint arcs cecs a l’interior de l’absis principal, que és semicircular
i no poligonal, com es projecta a l’exterior.
D’entre tots els relleus, n’hi ha un que ha
estat motiu de redacció de moltes pàgines i
s’ha inclòs en nombrosos articles i llibres
sobre el romànic català i europeu. Ens referim al capitell amb la representació de la
Maiestas Mariae, al braç sud del creuer,
que s’ha associat a l’obra del taller (o
seguidors) del famós mestre de Cabestany
(Gudiol-Gaya, 1949), anomenat així perquè
és l’autor (anònim) del timpà de l’església
de Cabestany, al Rosselló, a banda d’un
extens catàleg d’obres a Catalunya i Occitània. Els darrers estudis (Camps-Lorés,
2000; Bartolomé, 2005 i 2018) no han fet
sinó confirmar les observacions fetes ja
mig segle enrere.
Alguns estudiosos han plantejat l’aparició
d’aquest taller escultòric i el desenvolupament de la capçalera sota la influència de
l’efervescència arquitectònica de les canòniques al segle XII, i en concret, aquelles
que floriren a la Provença i Llenguadoc en
aquella època. La més important fou la
canònica de Sant Ruf d’Avinyó, que tingué
ascendent sobre la canònica de Santa
Maria de Besalú, regida per membres de la
congregació de Sant Ruf. A més, aquesta
església provençal (no és l’única) presenta,

com la d’en Bas, tres absis a la capçalera
dels quals el central és poligonal (Puig i
Cadafalch, 1918). Al seu torn, Santa Maria
de Besalú va tenir durant l’edat mitjana
diverses possessions al vescomtat de Bas,
essent la més duradora l’església de Sant
Quintí, que encara en depenia a l’edat
moderna.
Si bé aquesta relació amb Besalú és la més
coneguda (Mazure-Bourandy, 1984), i
tenint en compte que al vescomtat de Bas
mai va existir cap gran monestir, sí que en
canvi moltes de les esglésies de la Vall
foren “regides” per grans institucions religioses, de caràcter monacal i canonical. El
cas més cèlebre és el de l’alou de les Preses, que era possessió del monestir de
Sant Benet de Bages. Per la seva banda,
l’església de Sant Privat, l’any 1017, fou
cedida pel comte Bernat I Tallaferro precisament a Santa Maria de Besalú. Però el
1131 dita parròquia pertanyia al recentment
fundat priorat de Santa Maria de Puigpardines. Al seu torn, el priorat de Puigpardines
havia estat erigit per canonges de Santa
Maria de Manlleu, que n’havien obtingut
els drets l’any 1108, per donació del bisbe
Bernat Humbert i Ermessenda, muller del
vescomte Udalard Bernat. L’entorn de les
canòniques, provençals o catalanes, es feu
present a les terres de la Vall ben a principis del segle XII. I és necessari entendre la
consagració de Sant Esteve, i també l’arquitectura desenvolupada en la segona
meitat de la centúria, dins aquest context
històric i artístic.
Des de Gudiol-Gaya i Puig i Cadafalch, per
tant, l’aportació dels diversos investigadors ha servit per a traçar un context arquitectònic i artístic a l’hora d’explicar la naturalesa de la construcció i l’escultura de l’església de Sant Esteve d’en Bas. I aquest
context s’ha esbossat a partir, essencialment, de comparacions compositives i formals. Ara bé, per ara no s’ha trobat la persona (o persones) que puguin ser el fil
transmissor d’aquestes peculiaritats artístiques, a banda d’assenyalar els extensos
dominis del rei d’Aragó, que en aquell
moment també era marquès de Provença i
mantenia molts dominis al Llenguadoc. És
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...L’any 1175 el
vescomte Hug de
Cervera dictà
testament abans
d’embarcar-se cap
a l’illa de
Sardenya, a
defensar els drets
de la seva
germana gran,
Agalbursa...

...No cal dir que
aquest Guillem
estigué al
capdavant de la
canònica més
important i
simbòlica del
país...

Exterior de la capçalera, amb l’absis central poligonal.

obvi que, en qüestions d’influència, la
figura del rei és també sinònima de “cort”, i
la cort era un complex entramat social d’interessos, on es barrejava l’alta noblesa
amb l’alt clergat i l’alta burgesia comercial.
Malauradament, la prosopografia de certs
personatges de la segona meitat del segle
XII, a excepció de reis, comtes i bisbes, és
migrada, com a mínim, per als interessos
“basencs”. Però dins aquesta migradesa,
potser avui estem en condicions de ressaltar alguns personatges que, de manera
individual i familiar, concreten una mica
més l’esmentat context geogràfic i cultural,
i que van poder ser, perfectament, els elements portadors, transmissors, i qui sap si
“inspiradors”, d’allò que s’esdevingué dins
l'àmbit artístic a Sant Esteve d’en Bas. Ens
referim a la família Torroja.
L’any 1175 el vescomte Hug de Cervera
dictà testament abans d’embarcar-se cap a
l’illa de Sardenya, a defensar els drets de la
seva germana gran, Agalbursa, casada amb
Barison, jutge d’Arbòrea. En aquell
moment, el germà menor Ponç quedà com
a lloctinent dels dominis peninsulars dels
vescomtes. I la germana petita, Gaia, es
casà amb Ramon II de Torroja, fill de la
poderosa nissaga del senyor de Solsona,
un personatge coetani a la renovació de la
canònica de Santa Maria de Solsona i el

màxim valedor dels dominis de la seva cunyada Agalbursa a l’illa de Sardenya. En
aquell període, la família de Ramon era una
de les més importants del Principat, sempre al costat dels comtes de Barcelona, a la
cort. Els oncles (vius en aquell moment) de
Ramon eren especialment rellevants, i oferien, dins l'àmbit personal, tot el context
necessari per explicar l’arquitectura i l’escultura de la parròquia d’en Bas.
Per als nostres interessos convé destacarne quatre, dels quals parlarem breument.
En primer lloc Guillem de Torroja, que fou
bisbe de Barcelona (1144-1171) i arquebisbe
de Tarragona (1171-1174). Aquesta era la
principal dignitat eclesiàstica de Catalunya, i una personalitat política influent de
primer ordre. No cal dir que aquest Guillem
estigué al capdavant de la canònica més
important i simbòlica del país, i viatjà amb
els comtes-reis arreu dels seus dominis,
dins i fora de Catalunya. Entre les seves
actuacions, destaca l’organització de moltes comunitats eclesiàstiques i la consagració de monestirs i canòniques, com la de
Solsona. Va conèixer personalment Gaufred d’Avinyó, canonge de Sant Ruf, i assistí
a la consagració d’aquest com a arquebisbe de Tarragona l’any 1149. El segon personatge és Pere de Torroja, germà de l’anterior, que fou abat de Santa Maria de Vila-
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bertran (1147-1152), la canònica agustiniana més important de les terres gironines. En tercer lloc un altre germà d’aquests
i oncle de Ramon II, el cavaller Berenguer
de Torroja, que dictà testament l’any 1160,
havent tingut una vida militar intensa al
costat de Ramon Berenguer IV, i relació
directa amb les canòniques de la recentment conquerida Lleida, entre les quals, la
de Sant Ruf. I finalment el més cèlebre dels
oncles de Ramon II, Arnau de Torroja, que
darrerament ha estat objecte d’interès
general perquè presumptament s’hauria
localitzat el seu sepulcre a l’església de
Sant Fermo de Verona. L’any 1162 Arnau
havia ingressat a l’orde del Temple, del
qual esdevingué mestre provincial (11661180). En aquest període fou responsable
de les cases templeres dels comtats catalans, Aragó i la Provença. És l’únic català
del segle XII que assolí la dignitat de gran
mestre de l’Orde (1180-1184). En aquests
anys residí a Jerusalem i participà en les
disputes entre templers, hospitalers i el rei
Balduí IV, enfront del perill musulmà.
Ni que sigui d’esquitllada, doncs, és necessari esmentar que en el moment d’erigir la
parròquia de Sant Esteve d’en Bas, en la
segona meitat del segle XII, quan els vescomtes de la dinastia Cervera es troben en
l’apogeu dels seus dominis, un dels seus
grans consellers i valedors a Catalunya i
Sardenya serà el cunyat, Ramon II de
Torroja, nebot de l’arquebisbe de Tarragona
(Guillem), d’un dels conqueridors de Lleida
(Berenguer), de l’abat de Vilabertran (Pere)
i del gran mestre dels templers (Arnau).
Costaria trobar un context i unes influències més propícies que poguessin generar
l’ambient necessari per a construir, al bell
mig del vescomtat, una església amb una
arquitectura i escultura culta i excepcional,
que encara avui desperta l’interès dels
estudiosos. En conclusió, i com bé diu L.
Bartolomé (2018), "l’església de Sant
Esteve d’en Bas i la seva escultura romànica són encara una mostra d’art per redescobrir i posar en valor".
Miquel Àngel Fumanal Pagès
PEHOC
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...El nostre curt
recorregut en
autocar ens porta
gairebé a la
frontera de
Portugal, a La
Puebla de
Sanabria,...

o les teníem totes… Pluja, fred i temperatures
sota zero. La pregunta que ens fèiem tots era si
plouria el dia de l’excursió al Congost del Tera.
El dijous dia 1 de novembre no va deixar de
ploure en tota la nit. A les cinc de la matinada,
l’autobús va sortir d’Olot i a un quart de sis ja el
teníem a Sant Esteve d’en Bas. Fred, plugim i
son. Les maletes a vessar de roba d’hivern. Mitjons i bufandes, anoracs i botes i al davant un
dia llarg com un sant pa. Vam sortir de fosc i vam
arribar a l’hotel de fosc. Cansats i expectants
per l'endemà.
Directes a taula i després de sopar cap a dormir.
No teníem esma per a res més. El cul quadrat i
els genolls engarrotats.
L’endemà, puntuals a esmorzar. El dia es va despertar boirós i plujós a dalt del Congost. Havíem
de fer temps per deixar pas a la boira i veure si
el dia s’aixecava. Ens esperaven tres guies. Prudents. Ens van informar de com preveien el dia i
el temps. Fred. Feia una rasca que ens va encongir a tots. Als que anàvem d’excursió i als que es
quedaven fent una visita cultural.
Seguint els nostres guies, arribem al petit poble
de Ribadelago, anem caminant i observant-ho
tot. Ens crida l'atenció la gran placa commemorativa del que va passar la nit del 8 al 9 de gener
del 1959. Ens parem en una petita esplanada, on
el guia ens dona més informació de la gran
catàstrofe de la presa de la Vega del Tera, que
va inundar i arrasar el poble.
Es veu que plou a la muntanya, i el guia aprofita
per fer temps donant-nos més informació sobre
el recorregut que faran els caminaires: del riu
Tera, del terreny, les dificultats que es poden
trobar, les pedres relliscoses... Ens parla molt
orgullós del seu dialecte tradicional el senabrés
o pachuocu, varietat entre la parla de Lleó amb
trets de transició al gallec.

SECCIÓ MUNTANYA

Arriba el moment de separar-nos, els caminaires
acompanyats dels dos guies de muntanya
comencen la seva ruta pel Congost del Tera.
Els que hem decidit fer la sortida cultural, anem
passejant i observant Ribadelago Nuevo, que
ens sembla fora de lloc, ja que la construcció de
les noves cases està molt allunyada de les
autòctones, poc apropiades per les característiques de l'entorn climàtic i paisatgístic. Es nota
una gran diferència entre els dos pobles.
El nostre curt recorregut en autocar ens porta
gairebé a la frontera de Portugal, a La Puebla de
Sanabria, una vila bonica i emmurallada. No
tenim res programat i cadascú omple el temps
com desitja. Tenim sort! Els que volem fer un
cafetó trobem un bar obert, però no diuen el
mateix els que volen anar a comprar. Després de
la curta visita, hem de reconèixer que la gent de
La Puebla fa horari d'hivern i a mig matí reina la
tranquil·litat i el silenci al poble.
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...En arribar
a San Martín de
Castañeda, visitem
el monestir
romànic i el seu
museu...

...A l’altre costat
del llac, l’arc de
Sant Martí ens va
donar la
benvinguda i al
cap d’uns minuts
el primer bri de
sol, tímid, daurat,
ens va
reconfortar...
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El grup davant del Castillo de los Condes de Benavente .

La nostra ruta turística ens porta a visitar l'ermita de la Virgen de la Alcobilla, però els veritables monuments són els castanyers centenaris i
mil·lenaris que envolten la petita església. Els
seus grans troncs de formes espectaculars ens
deixen fascinats. Com que és temps de collir
castanyes, n'hi ha que aprofiten l'ocasió... per
la brillantor de la seva pell, per la mida i per la
quantitat que hi havia a terra, podríem dir que
algunes s'havien de collir.
En arribar a San Martín de Castañeda, visitem el
monestir romànic i el seu museu. És l'hora de
dinar, alguns prefereixen menjar al restaurant i
altres opten pel pícnic i gaudir de les bones vistes, aprofitant el sol esplèndid d'un dia inesperat.
A mitja tarda iniciem la sortida cap al Lago de
los Peces, d'origen glacial i l'única llacuna senabresa a la qual es pot accedir en cotxe fins a
1.707 m. És un regal!, contemplar des del nostre
autocar les boniques panoràmiques del llac de
Sanabria i part de la seva comarca il·luminada
pel sol que ens acompanya. Quin plaer!, en arribar a dalt. El que un té al davant i el que es res-

El llac de Sanabria.

pira, no es pot explicar... s'ha de viure. Gaudim
d'una bonica passejada i arribem fins al llac.
De tornada cap a San Martín de Castañeda, lloc
de trobada amb la resta de companys caminaires, vam fer parada al llac de Sanabria (el llac
natural d’origen glacial més gran d’Espanya)
amb explicació de la zona.
A l’altre costat del llac, l’arc de Sant Martí ens va
donar la benvinguda i al cap d’uns minuts el primer bri de sol, tímid, daurat, ens va reconfortar.
El dia s’alçava. Va parar l’aire i es va obrir la
veda. Podíem sortir a caminar i ens vam acomiadar. Uns davant dels altres. Uns que, en aquell
moment, haguéssim preferit quedar-nos i uns
altres que haguessin preferit sortir d’excursió.
La decisió d’uns i altres estava presa. Ens vam
desitjar sort.
Les roques altives a l’altre costat ens esperaven.
Lluny. El sol s’enlairava i nosaltres començàvem
la nostra petita aventura. Vaig resar perquè
ningú prengués mal. Vagi’n les gràcies per en
Jordi que em va ajudar mentalment a no defallir.
Moltes gràcies de tot cor, Jordi.
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Anada a Sanabria i el Congost del Tera

Tot el grup a les Bardenas Reales.

...El camí rocós
que porta al cim
del Congost del
Tera no és res més
que el munt de
pedregam que va
baixar quan es va
trencar la presa...

PUIGSACALM 140

...Vam parar per
dinar a Logroño i
vam arribar
aproximada a les
10 de la nit. El
temps ens va
donar aquesta
treva sense
pluja,...
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Tornant enrere, abans de començar a caminar i
tot fent temps, vam visitar, acompanyats d’un
guia, Bardenas Reales (un desert a Navarra),
paratge natural a la comarca de Tudela i declarat
Reserva de la Biosfera per la UNESCO, d’unes
42.500 hectàrees. És curiós que sigui una
reserva de la Biosfera i hi hagi una dotació militar que fa pràctiques amb bombes… (Ho deixo
aquí i cadascú que tregui les seves conclusions).
Després vam parar al Llac de Sanabria a Ribadelago. Vam fer fotos i ens va afligir el relat que es
coneix com La catástrofe de Ribadelago.
El camí rocós que porta al cim del Congost del
Tera no és res més que el munt de pedregam que
va baixar quan es va trencar la presa el dia que
l’omplien per primera vegada.
Tot i ser un camí de pedres i relliscoses, després
de tanta pluja, ens acompanya el riu Tera amb
els seus saltants d’aigua i les basses o els petits
llacs. Una vegetació verda i uns colors de tardor.
El sol hi va posar aquesta espurna de brillantor
que ens va permetre gaudir de bones vistes i
d’un cel clar.
A mesura que anem pujant i guanyant alçada
podem veure el poble de Ribadelago a la vall.
Sortida a les 10 (1.063 m), fem el coll, paratge de
Valdecastro, Pou de les Forcades amb el salt, un
primer llac (1.158 m), parada per a fer un mos i
gaudir de les vistes (ens omplim la retina i ho
immortalitzem amb els mòbils i la càmera de
fotografiar), un altre salt a 1.271 m, un altre llac
i la cova de San Martín (1.349 m). Arribem al cim
(1.588 m) on parem aproximadament a dos
quarts de tres per dinar.
Després de dinar i agafar forces, fem el descens
cap a San Martín de Castañeda. Trobem una font
als 1.334 m i arribem a San Martín a les 17.26 h
(1.232 m).
Ens retrobem amb els companys i visitem el
monestir cistercenc del poble.
Els guies, que en tot moment de l’excursió no
ens van desemparar, ens van convidar a la castanyada que feien al poble, però per horari no la
vam fer. Dutxa i sopar a l’hotel.
El dissabte dia 2 vam sortir en bus, després
d’esmorzar, cap a Braganza (Portugal) a 42 km

de Puebla de Sanabria. Visita al museu d’armes
i temps lliure per a passejar fins a l’hora de
dinar. Dinar de bacallà i filet de porc amb castanyes guisades, postres típiques de Portugal
boníssimes (amb pastís de castanyes inclòs).
A la tarda, visita a Puebla de Sanabria, el castell
i l’església i compres d’alguns productes típics
de la zona (formatges, dolços, bolets assecats i
vi). La Puebla de Sanabria és la capital de la
comarca de Sanabria. Té un nucli històric medieval molt ben conservat i restaurat. Visita obligada a l’església de Nostra Senyora del Azogue,
la plaça Major, del segle XII, d’estil gòtic i al costat l’ermita de San Cayetano. Darrere l’església,
hi ha el castell dels Condes de Benavente. És un
poble de carrers empedrats i amb un passeig
fluvial de 5 km.
Tornada a l’hotel. Sopar, infusions i copes, partida de cartes, preparar maletes i bona nit.
Diumenge, després d’esmorzar, sortida cap a
casa i per matar el temps, jocs a l’autocar.
Entre tots vam fer “Un cadàver exquisit”, joc
inventat pels surrealistes que consisteix a
escriure una frase de sortida i anar passant al
company del costat l’última paraula de la frase
que hom ha escrit i així successivament fins a
tancar el mini relat. El resultat, sorprenentment,
té una certa coherència, tot i que no hi ha cap
guió establert del que s’escriurà ni ningú sap
què ha escrit el company.
Hi vam participar tots i vam matar l’estona. A
part de caminar i menjar també vam fer treballar
les neurones.
Vam parar per dinar a Logroño i vam arribar
aproximadament a les 10 de la nit. El temps ens
va donar aquesta treva sense pluja, però només
d’arribar a Sant Esteve d’en Bas tornava a espurnejar i a ploure. Gairebé no ens ho podíem
creure.
Ganes de tornar-hi! Ganes de caminar! Ganes de
convivència!
Moltes gràcies als organitzadors i a tots i a totes
els que vam ser-hi.
Ens retrobem a la propera. Salut!

Joana Reverter
Dolors Font
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També pel Congost
del Tera va
transcórrer l'aigua
que va originar la
catàstrofe de
Ribadelago

EL BIOMA DEL CONGOST DEL TERA
Espanya pel que fa al nombre de víctimes
mortals pel trencament d'un embassament,
després de trencar-se el pantà de Puentes.
Per una banda, també es va visitar un relleu
glacial d'alta muntanya on destaquen la llacuna dels Peces i la llacuna de Yeguas amb les
seves respectives morenes. També vam observar fenòmens periglacials actuals i la vegetació característica d'aquesta zona del Parc
Natural i vàrem tenir l'oportunitat d'informarnos de la seva evolució amb el pasturatge de
vaques i ovelles en alta muntanya, fins i tot
vam veure tres refugis, un restaurat actualment, com a mostra de l'arquitectura tradicional pastorívola.
D'altra banda, es va visitar la Llacuna de
Peces on es van observar diferents tipus de
plafons informatius i taules interpretatives,
des dels indicadors de la flora i fauna de la
zona, fins als panells informatius del GR 84
Sanabrés, passant per plafons especialitzats
per a persones invidents que expliquen el glacialisme del parc.
Finalment es va visitar el lloc sagrat celta i
actual Santuari de la Alcobilla on hi ha castanyers centenaris de gran gruix i els exemplars més vells dels quals han estat datats
entre 1700-1800 anys d'antiguitat.

Daniel Boyano Sotillo
de la Asociación para el estudio
de la montaña CRYOSANABRIA
PUIGSACALM 140

...es van observar
diferents tipus de
panells
informatius i
taules
interpretatives,
des dels
indicadors de la
flora i fauna de la
zona, fins als
panells
informatius del
GR 84 Sanabrés...

El grup del GECA que va visitar Sanabria va
recórrer el Congost del Tera, els tres principals biomes de la península Ibèrica, més un
de transició: el mediterrani (d'interior), representat per espècies que aguanten la sequera
estival com les alzines (enciñeirus o ancinas),
ginebre arbustiu (xinebreiru) i ginestes (gatinas o gatiñas); el transicional de bosc mediterrani a bosc atlàntic, format per roures
(robres o carballos) i bruc (urces); l'atlàntic
(de muntanya), que necessita humitat els
dotze mesos de l'any, per això apareix en
zones obagues del canó i a certa altitud, i està
conformat per grèvols (acebros) i teixos (teixus) principalment, acompanyats d'avellaners
(ablanus) i bedolls (bidul); a més altitud, apareix vegetació en forma de matoll de muntanya com per exemple els ginebres rastrers
(xinebreirus) i genciana.
És important esmentar que tant les altituds
com les espècies vegetals que conformen cada
bioma del Congost del Tera són aproximades,
ja que hi ha condicionants puntuals, com l'orientació, que fan que els pisos altitudinals no
siguin homogenis pel que fa a la flora.
També pel Congost del Tera va transcórrer l'aigua que va originar la catàstrofe de Ribadelago a causa del trencament de la presa de
Vega de Tera que el dia 9 de gener de 1959 va
inundar i arrasar el poble de Ribadelago, a la
província de Zamora (Espanya); causant la
mort a 144 dels seus habitants i convertintse així en la segona tragèdia més important a
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La Secció Mainada i el pas a la Secció Jovent
GECA mainada/GECA jovent

E
...el que més
recordo d’aquell
dia és la bona
sensació que em
va deixar com a
pare veure en
Roger passants’ho tan bé amb
els amics...

PUIGSACALM 140

...Veure’ls tornar
de la sortida no té
preu. Sempre
arriben amb un
somriure a la cara,
cansats, moltes
vegades
enfangats......
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n aquest escrit no vull explicar què és la
Secció Mainada, perquè tothom ja ho sap.
El que m’agradaria explicar-vos és la meva
experiència en aquesta secció i com ha ajudat a canviar la percepció de la muntanya
als meus fills, en Roger i la Júlia.
Recordo quan vam animar en Roger a fer la
sortida amb diversos nens i nenes de l’Escola Verntallat, organitzada pels monitors
de la Secció de Mainada, a Sant Nazari. En
ser la primera sortida que feien, els pares
els vam acompanyar. No cal dir que la sortida va ser fantàstica i que tots ens ho vam
passar d’allò més bé, però el que més
recordo d’aquell dia és la bona sensació
que em va deixar com a pare veure en
Roger passant-s’ho tan bé amb els amics,
jugant per la muntanya. I aquesta sensació
també la van tenir la resta de pares acompanyants. Pocs dies després ja havíem
apuntat els nostres fills a la secció.
Des de llavors, en Roger ha mirat de fer
totes les sortides: les mensuals, les acampades, portar el pessebre, l’aplec del
GECA... I des de fa un any la Júlia també s’hi
ha apuntat i no se’n perd ni una.
Quan arriba el dia d’una sortida, hi ha una
mica de trasbals a casa: despertar aviat els
nens, preparar les motxilles, abrigar-los
perquè molts dies fa fred i, fins i tot, encara

és fosc ... Al començament et sap greu despertar-los tan aviat i més quan fa fred, però
quan arribem a Can Tista, el lloc habitual de
trobada, els nens ja s’animen perquè troben els seus amics i amigues.
Veure’ls tornar de la sortida no té preu.
Sempre arriben amb un somriure a la cara,
cansats, moltes vegades enfangats... De
seguida pots veure que s’ho han passat bé.
Encara no arribem a casa que ja ens expliquen totes les anècdotes que han viscut
aquell dia i és llavors quan veus com n'és
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...aquestes
sortides els
aporten
experiències que
mai oblidaran, els
ajuden a conèixer i
respectar
l’entorn...

...Parlant amb els
diferents monitors
i la junta, hem
decidit de tornar a
activar la Secció
Jovent...
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d'important per a ells. Veus que aquestes
sortides els aporten experiències que mai
oblidaran, els ajuden a conèixer i respectar
l’entorn que tan proper tenen i que sempre
els fa mandra anar-hi i els ajuda a fer una
activitat diferent amb els seus amics.
En alguna sortida m’han demanat que els
acompanyés, o bé perquè els faltaven
monitors o bé perquè coneixia el lloc on
volien portar la mainada. Quan els acompanyes, entens perquè sempre arriben tan
contents i cansats. És que no paren! Caminen, juguen, corren, s’empipen... Aprenen
a viure i a estimar la muntanya. I no cal dir
que tot això és gràcies als monitors i les
monitores. És espectacular la feina que
fan, no només el dia de la sortida, sinó
tota la preparació i organització prèvia
que comporta.
A casa ens agrada la muntanya i hem fet
sortides amb els nens. S’ho passen bé,

però no és el mateix que anar-hi amb una
colla d’amics. Per això valoro tant la Secció
Mainada, perquè penso que als nens no els
agradaria tant la muntanya si només hi
haguessin anat amb nosaltres.
Els últims anys han anat arribant nous nens
i nenes a la secció i és molt bonic de veure
com fan pinya tots junts quan fan la sortida. Tot i això, en Roger i els seus amics
han fet 12 anys i estan a un pas de l’adolescència. Quan parles amb ells t’expliquen
que s’ho passen molt bé durant les sortides, però també et diuen que els agradaria
fer alguna activitat diferent, com diuen ells,
“per a nens més grans”.
Parlant amb els diferents monitors i la
junta, hem decidit de tornar a activar la
Secció Jovent, perquè els nens i les nenes
de més de 12 anys puguin començar a fer
alguna activitat diferent. En principi, continuaran fent les sortides de la mainada,
però es plantejaran algunes activitats addicionals només per a ells. D’activitats n’hi ha
de molts tipus, com per exemple, anar a
esquiar, caminar amb raquetes de neu,
escalada, excursions a l’alta muntanya... És
per això que hem pensat que siguin els
mateixos nens i nenes els que decideixin
què volen fer. Aviat els convocarem a una
reunió per a explicar-los que tornem a activar la Secció de Jovent i, a més, perquè ells
ens expliquin què els agradaria més de fer.
Després de la reunió, estudiarem les propostes i començarem, a poc a poc, a fer
alguna activitat només per a la Secció de
Jovent.
Ivan Ricart
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Fitxes de les sortides del QUART trimestre del 2018

APLEC DE SANT QUINTÍ

PUIGSACALM 140

23 de setembre de 2018 — 28 participants
Horari efectiu: 4,03 h — Horari total: 5,04 h
Vocal: Jaume Bagó
Itinerari: Coll d'Uria, mas Riubrugent, font
Grosa, mas Rovirola, el Vallac, cingles
de Rocalba, mas Carbones, font dels Àngels, coll
de Condreu, Armadans, roques
Encantades, collet de l'Arç, santuari de la Mare
de Déu de la Salut, la Feixasa i coll d'Uria.
Altura màx: 1.115 m - Altura mín: 615 m
Desnivell acumulat: 680 m
Quilòmetres: 12,630 – Mitjana: 3,1 km/h
Temps: bon temps
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PARCS NATURALS DELS PORTS
i LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
29 i 30 de setembre de 2018 — 22 participants
Horari efectiu: 4,15 h — Horari total: 6,26 h
Vocal: V. Reverter
Itinerari 1r dia: Fredes, Cantaperdius, coll de Tombadors,
Tossal dels Tres Reis, mas Salric, el Pinar Pla, coll de
Monado, refugi Font Ferrera, el Tossal d'en Cervera, mas
el Paraire, la Canoline, roca Blanca i Fredes.
A.màx: 1.351 m - A.mín: 1.013 m Acumulat: 660 m
Km 13,760 – Mitjana: 3,3 km/hora - Temps: bon temps
Itinerari 2n dia: el Boixar, GR-7, la Cova, l'Hostalet, camí
vell de Fredes, mas de Pixon, portell de l'Infern i embassament d'Ulldecona.
Horari efectiu: 4,25 h — Horari total: 5,17 h
A.màx: 1.090 m - A.mín: 480 m Acumulat: 407 m
Km 16,250 – Mitjana: 3,8 km/hora - Temps: bon temps
Conjunta: CEO

MOLÍ DE L'AUBERT-CAMÍ RALTOSSA DE PUJOLRIU

BEUDA – SANTUARI DE LA MARE
DE DÉU DEL MONT

14 d’octubre de 2018 — 16 participants
Horari efectiu: 3,29 h — Horari total: 4,48 h
Vocal: Jaume Bagó
Itinerari: molí de l'Aubert, molí Vell, font del Boix,
molí Nou, els Aulets, collet de la Cirera, camí ral, font
de les Marrades, mina dels Bandolers, l'Hostal del
Grau, Tossa de Pujolriu, grau de la Portallera, font de la
Portallera, la Coma i molí de l'Aubert.
Altura màx: 933 m – Altura mín: 486 m
Desnivell acumulat: 540 m
Quilòmetres: 9,250 – Mitjana: 2,8 km/h
Temps: bon temps

28 d’octubre de 2018 — 20 participants
Horari efectiu: 4,25 h — Horari total: 5,29 h
Vocal: David Ortiz
Itinerari: Beuda, Ca n'Oliveres, Salve Regina, font
de Rocapastora, Sant Llorenç de Sous, coll de
Finestrelles, Santuari de la Mare de Déu del Mont.
Tornada pel mateix camí.
Altura màx: 1.125 m – Altura mín: 335 m
Desnivell acumulat: 1.445 m
Quilòmetres: 12,690 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: plujós
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PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA)
2 de novembre de 2018 — 22 participants
Horari efectiu: 5,12 h — Horari total: 7,48 h
Vocal: Daniel Boyano
Itinerari: Ribadelago Viejo, Río Tera, Barranco del
Tera, Poza de las Ninfas, Cueva San Martín, Barracas
Pastorales, Mirador Lago de Sanabria, Monasterio de
San Martín i San Martín de Castañeda.
Altura màx: 1.610 m Altura mín: 1.007 m
Desnivell acumulat: 740 m
Quilòmetres: 13,810 – Mitjana: 2,6 km/h
Temps: bon temps

LLAÉS - LA CAU - CASTELL DE
MILANY
25 de novembre de 2018 — 16 participants
Horari efectiu: 4,10 h — Horari total: 5,25 h
Vocal: GECA
Itinerari: Llaés, Hostal del Sol, coll Traver, collet
de Sallaneta, coll de l'Oli, Mare de Déu de la Cau,
coll de Pany, font de l'Obi, collet de la Valona, castell de Milany, pla del Castell, casa de Milany,
torrent de Fleus, bauma de Fleus, el Burbau,
masia el Teixidor i Llaés.
Altura màx: 1.530 m – Altura mín: 935 m
Desnivell acumulat: 610 m
Quilòmetres: 13,450 – Mitjana: 3,2 km/h
Temps: bon temps

3 març

22a EXCURSIÓ MATINAL PER MONTAGUT

Montagut

3 març

5a "The Walking Dog", Gos de Sant Roc

Olot - Fonts de Sant Roc

10 març

39a MARXA de LA VALL DE BIANYA

La Vall de Bianya

10 març

25è Cros de Castellfollit

Castellfollit de la Roca

17 març

25a MARXA BARRI MORROT-PLA DE BAIX

Olot - Barri del Morrot

17 març

2a Cursa de la Dona (Oncolliga ) (6 km)

Sant Joan les Fonts

31 març

14a CAMINADA DELS HOSTALETS

Hostalets d'en Bas - Local Social

7 abril

7a Romànic Extrem (Marató i mitja marató)

La Vall de Bianya - Hostalnou

14 Rams

37a MARXA DE BOSC DE TOSCA

Les Preses-Bosc Tosca

28 abril

42a EMBARDISSADA A LA GARROTXA

Oix - Centre Excursionista Olot

Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 140

CALENDARI DE MARXES i CURSES
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Socials
IV VertikalM

PUIGSACALM 140

El 21 d’octubre passat, a St. Privat d’en
Bas, va tenir lloc la IV edició de la VertikalM. La petita de les nostres curses
que no té res a envejar a la cursa estrella del GECA, la Cames de Ferro, ja que
té entitat pròpia gràcies a un recorregut
curt, de 5 km, i un desnivell bestial,
1000 m directes que van de la plaça
Major al cim del Puigsacalm.
Una cursa molt específica només apta
per a corredors explosius i molt capacitats, fet que provoca una curta participació, però, i dit per l’Ivan Torres, membre de l’equip de comunicació de la
FEEC, res a envejar a les verticals que
es fan arreu de Catalunya, ja que va
comentar-nos que era extraordinari
tenir una participació continuada de
més d’un centenar d’inscrits. Aquest
any en van ser 120.
Seguim endavant amb aquesta cursa,
la nostra petita joia, i, que ens permet
estar en tot moment en contacte amb el
corredor, pròxim a ell i poder escoltar
les peticions de millora i recollir els
agraïments del que ells diuen “una
cursa genial” i sobretot assaborir les
seves sensacions, que també són les
nostres i assaborir-les bé acompanyats
amb una hamburguesa Natrus en una
mà i en l’altra amb l’empara extraordinària de Noel i sabent que tota la
recaptació va a la Fundació A. Bosch ja
són moments d’èxtasi, moments
fantàstics tots viscuts a la VK.

28

Els podis dels guanyadors.

Entre la sortida i l’arribada hi ha els 1.000 metres en vertical en 5 km.

Part de l’organització a Sant Privat.
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CIMS PER LA LLIBERTAT
El MHP PUIGDEMONT tria el Puigsacalm i
ens hi acompanya el MHP TORRA

El MHP envoltat de samarretes grogues.

El MHP Torra i el president Plana, dalt del Puigsacalm.

Els cinc presidents.

PUIGSACALM 140

En l’anterior número de PUIGSACALM ja us
explicàvem de què aniria aquest acte que
havien començat uns excursionistes del
Berguedà.
El GECA va entomar el repte d’organitzar
l’anada al Puigsacalm en homenatge als
presos i exiliats polítics del nostre país.
Ho vam fer convençuts de quin és el nostre
deure i també perquè el MHP Carles Puigdemont va triar com a cim preferit el Puigsacalm.
S’adhereixen a l'organització d’aquest
esdeveniment, el GRUP EXCURSIONISTA
ESQUELLES D’AMER, vila del president Carles Puigdemont; la COLLA EXCURSIONISTA
ISARDS DE BESCANÓ, i l’ATENEU D’ACCIÓ
CULTURAL DE GIRONA.
Després de dies d’intensa preparació de
tota la logística i fins i tot de coordinació
amb la Generalitat, atès que ens van comunicar que el MHP Quim Torra prendria part
en l’excursió, el 13 d’octubre, de bon matí,
vam rebre al pavelló d’en Bas els centenars
d’excursionistes i acompanyants que ordenadament van anar prenent els autocars
que els portaven al coll de Bracons per anar
cap al Puigsacalm.
Nosaltres mateixos, en un dia de boira i vent,
acompanyant el president Torra, l’alcalde de
la Vall d’en Bas, l’alcaldessa de Girona i la
d’Amer, vam fer camí per la collada de Sant
Bartomeu, la font Tornadissa i els rasos de
Manter, cap al Puigsacalm.
Fou una experiència molt forta, caminar al
costat del president Torra i veure dotzenes
de persones anònimes de tot els país com
s’expressaven amb un sentiment molt profund pels nostres polítics i activistes presos
o exiliats, va ser emocionant.
Al cim, hi van haver discursos del president
del GECA, d’un representant de Cims per la
Llibertat, de la Montserrat, germana del
MHP Puigdemont, i del MHP Quim Torra.
Enmig d’aquell dia fred i fuetejats per un
vent emprenyador, l’acte va prendre aires
d’un dramatisme que encara feia més punyent el sentiment d’injustícia amb què ens
tracta aquest regne d’Espanya del qual
volem fugir i alliberar-nos.
Pere Gelis
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Sortides socials

muntanya
febrer
Dia 10: Rocallarga (Tavertet)

jovent

ITINERARI: pla Boixer, l’Avenc, Rocallarga, balma de
Cortils, puig de Cortils, tombes antropomorfes,
torrent de l’Abeurador, prats de la Rambla o artiga de
l’Avenc, font de l’Abeurador i mirador Pla Boixer.
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Joan Juanola i Lluís Roca.
SORTIDA: 7.30 hores del matí del local social del
GECA.
Telèfon: 620 052 956

Dia 24: Primera caminada 900 anys
Parròquia Sant Esteve
ITINERARI: Els Hostalets, el Bertrans, camí del Toronell, casa de Pujolriu, Sant Pere de Falgars, Sant
Miquel de Castelló i Hostalets.
DURADA: 4.00 hores de marxa efectiva.
VOCALS: GECA
SORTIDA: 7.45 hores del matí del local social del
GECA
Telèfon: 606 651 591

març

muntanya
jovent
febrer
Diumenge 3: Puig de la Bastida, pla
d’Aiats i Cabrera
ITINERARI: Casa de Pujoliu, collet Estret, cabana de
cal St. Crist, puig de la Bastida, coll de la Bastida, pla
d’Aiats, collet de Cabrera, Santuari de Cabrera, osca
de Cabrera, Casanova dels Racons, collet de Saiols,
cabana de cal Santcrist, collet Estret i casa de Pujolriu
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.45 del matí
DURADA DE L’ACTIVITAT: 5 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent

Diumenge 24: Serra Cavallera –
Puig Estela
ITINERARI: Font del Bac, refugi de Montserrat, coll de
Pal, puig Estela, estany del Tarter, coll de Pal, refugi de
Montserrat i fong del Bac.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent
És possible que modifiquem la ruta i així poder anar a
tocar neu.

Dia 10: Travessa Roses – Torre Norfeu
ITINERARI: Roses, platja de Canyelles Petites, platja
de l’Almadrava, punta Falconera, cala del Lledó, cala
Murtra, cala Rostella, cala Montjoi, cala Calitjas i
torre Norfeu.
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCALS: Anna Canal
SORTIDA: amb autocar
6.45 hores del carrer Ample d’en Bas
7.00 hores de l’aparcament del Consum
Telèfon: 665 593 934 i 606 651 591
Dinar de restaurant. Cal apuntar-s’hi

març
Diumenge 31: XV Festa de la
Mainada i del Jovent
ACTIVITAT: Activitat d’orientació a definir.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent
A les 2 del migdia se celebrarà el dinar de festa en el
local Annex del Pavelló. En aquest dinar, hi podrà
assistir la família al complet. Acabat el dinar es repartiran els obsequis de la constància i es farà la presentació del DVD de les marxes del 2018. Finalment se
n'entregarà una còpia a cadascun dels assistents.

maig
Diumenge 5: XL Lletissonada

PUIGSACALM 140

Dia 31: Les Planes

30

ITINERARI: Les Planes, la Serra, la Costa, el Roure,
font d’Àliga, grau de Santa Anna, font de Malla, la
Xoriguera i les Planes.
DURADA: 3.40 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Josep Carbonés i Joan Plana
SORTIDA: 7.45 hores del matí del local social del
GECA i a les 8.00 de les Planes.
Telèfon: 972 44 90 28 i 972 44 83 49

ITINERARI: St. Esteve d’en Bas, serrat de la Guàrdia,
bufador de les Encantades, coll del Forn, santuari de
les Olletes, Sta. Magdalena del Mont, pas dels Irisais,
Puigsacalm, collet de Clivillers, font Tornadissa, casa
del Serrat, cal Santpare, salt del Roure, casa dels Goig,
casa dels Ferrers, St. Esteve d’en Bas.
SORTIDA: Parc de l’Estació de St. Esteve d’en Bas
HORARI DE SORTIDA: 6.45 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 5 hores
VOCALS: Monitors GECAjovent

febrer
Diumenge 24: Serra Cavallera –
puig Estela
ITINERARI: Font del Bac, refugi de Montserrat, coll
de Pal, puig Estela, estany del Tarter, coll de Pal,
refugi de Montserrat i fong del Bac
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 7.30 del matí
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 hores
VOCALS: Pere Terradas, Sergi Plana, Laia Amat.
És possible que modifiquem la ruta i així poder anar
a tocar neu.

març
Diumenge 31: XV Festa de la Mainada i
del Jovent
ACTIVITAT: Activitat d’orientació a definir.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere)
HORARI DE SORTIDA: 9.00 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 4 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
A les 2 del migdia se celebrarà el dinar de festa en
el local Annex del Pavelló. En aquest dinar, hi podrà
assistir la família al complet. Acabat el dinar es
repartiran els obsequis de la constància i es farà la
presentació del DVD de les marxes del 2018. Finalment se n'entregarà una còpia a cadascun dels
assistents.

maig
Diumenge 5: XL Lletissonada
ITINERARI: Sta. Magdalena del Mont, pas dels Irisais, Puigsacalm, collet de Clivillers, font Tornadissa, casa del Serrat, cal Santpare, salt del Roure,
casa dels Goig, casa dels Ferrers, St. Esteve d’en
Bas.
SORTIDA: Parc de l’Estació de St. Esteve d’en Bas
HORARI DE SORTIDA: 7.45 del matí
HORES D’ACTIVITAT: 3 hores
VOCALS: Monitors GECAmainada
La mainada només farà la meitat de la Lletissonada,
els pujarem amb 4 x 4 al cim de Sta. Magdalena,
allà esmorzaran i farem la resta del recorregut fins
a arribar a St. Esteve d’en Bas.
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MULTIPINTATS
D’EN BAS

Tels 972 690 732 · 636 124 294 · 620 377 564
www.multipintats.cat · info@multipintats.cat
Crta. dels Martins, 24 · 17176 Sant Esteve d’en Bas

MOBILIARI D’OFICINA, FOTOCOPIADORES,
FAX, PROJECTORS VíDEO, AUTOIMPRESSORES,
AUDIOVISUAL, COPISTERIA, MATERIAL ESCOLAR
I D’OFICINA, VENDA AL MAJOR I DETALL

Ctra. de Riudaura, 14 - 17800 OLOT
Tels. 972 26 86 65 - 972 26 86 25 - Fax 972 26 09 59
info@copiolot.com

RESTAURANT
BRASERIA

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES

C/ Vic, 10
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)

c/ de Vic, 18 - Tel. 972 69 00 06 - Fax 972 69 04 03
e-mail: hostalet@agtat.es - 17177 Els Hostalets d’en Bas (Girona)

A la gasolinera de la Vall

Tel. 972 691 056
Mòb. 678 280 348
Carrer Olot, 17 - 17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
Tel. 972 690 150 - Fax 972 691 047
Línea BBVA 902 22 44 66 / www.bbvanet.com

Obert cada dia
Servei de cafeteria bar, restaurant
i menjars per emportar

PUIGSACALM 140

Polígon de la Serra
C. Antoni Viver i Puig
17176 VALL D’EN BAS
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Anàlisi / Disseny de Soft

Horari feiners 8,30h a 14 h - 16 h a 19,30 h

S E RV E I S I N F O R M À T I C S

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Horari festius 8,30 h a 14 h

Passeig de Barcelona, 3 - 2n 2a - 17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 14 46 - Fax 972 26 61 32
E-mail: info@adssl.com Web: www.adssl.com

COMPLEMENTS
VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER DE
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERIA
I TAMBÉ DE L’IROBOT ROOMBA
c/ La Fageda, 17 (Pol. Ind.)
17178 LES PRESES
Tel. 972 69 30 97 - Tel./Fax 972 69 36 29
www.taller-reyes.com

Ctra. d’Olot a Vic, 20 - SANT ESTEVE DE BAS
Tel. i Fax 972 69 04 02 - Mòbil 619 07 43 60
e-mail: naspcomplement@terra.es

PUIGSACALM 140

C/ Sant Rafel, 52 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 95 64 - Fax 972 27 11 59

32

C/ Pare Lluís Rodés, 13 - Te. 972 87 72 73
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

e-mail: font@base.net
www.fontesports.com

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

Pol. Ind. Matabosch - C. del Ter, 129 - Apt. Correus 26
08570 Torelló (Barcelona) - Tel. 93 859 11 72 - Fax 93 850 49 53
info@tctorello.com - www.tctorello.com
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Tractaments per a problemes d’esquena
Lesions esportives
Dolors musculars i articulars

Centre de fisioteràpia

AnnaRodríguez

C/ d’Eugeni d’Ors, 16 (baixos 2a) - SANT ESTEVE D’EN BAS
Tel. 972 69 08 78 / 652 65 08 86 • fisiobas@fisioterapeutes.org

L’Esbarjo d’en Bas (zona esportiva St. Esteve d’en Bas)

PUIGSACALM 140

Carrer de la Via, s/n - Tel. 972 690 664
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COROMINAS SACREST
FARMÀCIA

SANT ESTEVE D’EN BAS
C/ OLOT, 13 – TEL 972 69 00 42

FARMACIOLA
SANT PRIVAT D’EN BAS

ANTIGUES ESCOLES, S/N –TEL 972 69 49 90

ATENCIÓ FARMACÈUTICA • DERMOFARMÀCIA
ORTOPÈDIA • FÓRMULES MAGISTRALS
PRODUCTES NATURALS • HOMEOPATIA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ • PRODUCTES INFANTILS

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 140

Construcció-Rehabilitació

34

info@ramonbarcons.com
www.ramonbarcons.com
tel 972 69 04 69

C/ Mestre Viver Puig, 1
Pol. Ind. La Serra
17176 Sant Esteve d’en Bas

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR
AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA

Puigsacalm 140.qxd:0

28/1/19

09:09

Página 35

Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

C/ Roser, 5 - Tel. 972 26 10 61
C/ Sant Esteve, 8 - Tel. 972 26 35 36

é
Ben obt !
d’Ol

Llibreria Ma. Antònia
Allotjaments

Colomer
i Cullell
Mas Mastornell, s/n - 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 606 - Fax 972 690 267
www.allotjamentsrurals.com

AL VOSTRE SERVEI

c/ Olot, 28
Tel. i Fax 972 69 10 36
SANT ESTEVE D’EN BAS

info@allotjamentsrurals.com

Tel. 657 42 55 74 • C. Ample, 41, 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)
prat@serrallers.net

PUIGSACALM 140

Serrallleria i construccions metàl·liques • Fusteria en acer i acer inox amb pont tèrmic
Baranes, models i sistemes • Tancaments, portals, façanes i cobertes
Mobiliari i focs • Automatismes i controls d’accés • Treballs de forja

35

Puigsacalm 140.qxd:0

28/1/19

09:09

Página 36

