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Exposició: Art romànic
a la comarca d’Osona

Àbsis del monestir de Sant Pere de Casserres a les Masies de Roda.

L’art i l’arquitectura és una de les riqueses patrimonials de la comarca d’Osona. Especialment, ho és en les obres i edificis de l’art romànic.
El romànic es va desenvolupar al continent europeu entre els segles X i
XIII. Recollia influències diverses anteriors. Una d’aquestes aportacions era
l’arc romà, conegut com a arc de mig punt que va ser una gran solució per aixecar construccions molt sòlides, de pedra i amb grans i gruixuts murs. També es va aplicar la planta basilical amb una sala rectangular amb diferents

naus separades per columnes, i la volta de canó. A Catalunya, l’art llombard
és la inspiració més directa, aportant un model d’edificació a partir de pedres
nues, sense polir, i una decoració de façanes del mateix material.
El cristianisme es va associar amb aquest model de construcció i la complicitat va generar bells exemples. Les nombroses mostres que han perdurat
es van construir, majoritàriament, per a la funció d’esglésies i capelles.
La simbologia cristiana també va contribuir a nous models constructius
com la planta de creu llatina i la capçalera, amb l’absis, dirigit a llevant, per
on surt el sol, per on ressuscita el dia a la plenitud radiant de l’Esperit diví.
Els primers temples eren molt modestos, adaptats a un entorn rural i
amb campanars d’espadanya. Més endavant, es van perfeccionar amb interiors més amplis, portes i finestres més grans i campanars de diversos pisos.
Aquestes novetats es van utilitzar, sobretot, en catedrals i monestirs on es
van afegir absis menors o, en aquests darrers, espaiosos claustres dotats de
columnes amb elaborats capitells.
Osona, ubicada al cor de la Catalunya Vella, és una de les comarques amb
un major nombre d’elements romànics, amb prop d’un centenar, dels quals
citarem alguns.
Manlleu preserva unes arcades de l’antic monestir agustinià de Santa Maria, a l’espai posterior a l’actual rectoria, amb senzills capitells. Al sud del
terme municipal, també, es pot admirar l’església de Sant Julià de Vilamirosa
que inclou modificacions posteriors.

Claustre de Santa
Maria de Lluçà.

Campanar de la catedral de Vic i restes del claustre del monestir agustinià de Santa Maria de Manlleu.

La catedral de la ciutat de Vic conserva la cripta sota el presbiteri i el
campanar d’estil llombard. A ponent del nucli urbà, es troba la capella de
Sant Sixt de Miralplà.
També es poden visitar monestirs. El gran cenobi benedictí de Sant Pere
de Casserres està ubicat en un pronunciat meandre del riu Ter i va estar ocupat per una comunitat de monjos des de l’any 1012 al 1572.
Santa Maria de Lluçà, de menors dimensions va esdevenir canònica
agustiniana entre els segles XII i XVI.
El repàs visual d’aquests monuments d’estil romànic i d’altres, els podreu
veure a l’exposició que us presentem, cedida per l’associació AFADIP, que
es podrà visitar a les esglésies parroquials de la nostra ciutat.
Santa Maria de Manlleu: des del 3 al 17 de juliol.
Nostra Senyora de Gràcia: des del 24 al 31 de juliol.
Sant Pau: des del 7 al 15 d’agost.
Residència Aura: des del 21 d’agost.
L’apartat Romànic a l’objectiu del web http://www.rostoll.cat/obaga/index.htm conté més de dues mil fitxes del romànic de tot Catalunya, catalogades per comarques i termes municipals.
Joan Arimany i Juventeny
Fotos de Lluís Capdevila (Romànic a l’objectiu de l’Equip Gargot del Col·lectiu Obaga).

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 4, a les 9: famlia Sala Jaumira. Dimarts 5, a les 9. Dimecres
6, a les 9. Dijous 7, a les 9: en acció
de gràcies a Sant Joan XXIII. Divendres 8, a les 9. Dissabte 9, a les
20: Joan Verdoy Vidal (10è aniv.).
Diumenge 10, a les 12: Josep Castells Baulenas; Manel Janer.

MISSES
Dilluns 4, a les 19. Dimarts 5, a
les 19 . Dimecres 6, a les 19. Dijous 7 , a les 19. Divendres 8, a les
19. Dissabte 9, a les 18 Josep Parramon i Maria Serra. Diumenge
10, a les 10 ànimes: Ildefonso, Jaime Vigas: família Aguilar Dàmas.

COL·LECTES DEL MES DE JUNY
Dia 5: 317,10. Dia 12: 208,23. Dia
19: Càritas:, col.lecta, caixeta i
donatius: 793,65. Dia 26: Òbol de
Sant Pere: 182,34.
PREGÀRIA DE VESPRES
Recordem que cada dia a les 8 del
vespre hi ha la pregària de Vespres, llegim les lectures de la missa
del dia i els qui volen poden rebre
l’Eucaristia.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 9, a les 19: Josep Parareda i Enriqueta Bou. Diumenge 10,
a les 11: Joan Ubalde.
COL·LECTES DEL MES DE JUNY
Dia 5: 129,02. Dia 12: 146,26. Dia
19: Càritas:, col.lecta,: 342,89. Dia
26: Òbol de Sant Pere: 164,41.

COL·LECTES DEL MES DE JUNY
Dia 5: 157,82. Dia 12: 84,92. Dia
19: Càritas: col.lecta:307,18, caixeta juny: 144,90. Dia 26: Òbol de
Sant Pere: 74,99.
EXÈQUIES
Montserrat Puig Clota (90 anys)
Parc Àngela Roca, 26.
Josep Badia Vila (77 anys) C/ Vilamirosa, 117.
Pere Prat Molas (61 anys) C/ Voltregà, 32.
Jimmy Jiménez Sánchez (52 anys)
C/ Serpent, 7.
HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a les
19,30.

