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Sobrenn:nt, t-u-r topdnim que probablement diu nrolt poc a Ia nrajo-
ria dels vilanovins, flns hi tot a aquells que tenen la d6rla de lrexcurL
sionlsne. No obstant amaga, sota les seves lletres, una sema molt securi-
diria, certament, eue limita Ia Plana de Vlc arnb el Llugands, un caste]I,
eI de VoltregA arnb tna dilatada histdria, una ermita, Sant I'larti Xic (diuen

errrcnianent la rn6s petlta de Catalunya) i una altra ermlta la de Santa

Llicia, que constitueix r:n dels miradors de Ia zona arnb m6s dilatades pa-

norlmiques que veiem des de les nnntarryes de lta-Lt Beryuedi, Ver.d, frrsija,
Pedraforca, Cadi i Moixer6 aL Pirineu i Prepirineu, Ripo1l6s, pulgsacalm,

Cabrerds, Guilleries, Montseny, Ia propera Plana de Vic, eI l4oiands, 1 corn

no la inconfl:sible silueta Montsematina.
l4oltes vegades nosaltres mateixos ens preguntenr el peryud hem

escollit uur lloc per fer una excursi6 de les del cicle "Conerguem Cataluryatr,
perb la resposta 6s ben clara, peryue d'alla dalt veurem Catalwrya.
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Fragment de

l'acta de consagraci6
de la catedral de Vic,
amb la caplletra
inicial, redactada a la

cancelleria olibana
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Fragment de

l'acta de consagra-

cio de la catedral de

Vic; entre les sig.

natures hi 6s visible
la del bisbe Oliba



MOGRAFIA IT1SICA

Les aigt-ies que baixen de l'aftipli del Ltugands cap a Ia vaII del Ter

i 1a Plana de Vic per les rieres de Sorreigs 1 de Talarnanca, deixen entremig

una arruga multanyosa, una sera allargassada qtre sranqnena sema. de Sobremtrnt.

l,a serra.de Sobrernunrt, orientada de nord a sud, constitueix uu-i dels

ptrnts d'enl]ag entre Ia Plana de Vic i I'altipli del Llugands, tot dlns de

la conarca adnlnistrativa de lrosona.

La seva sihraci6 6s privilegiada, ja que malgrat la seva poca algada,

952 m en eI pint culminant a I'ermita de Santa L16cia, el fet de canre acingle-

r:ada sobre la vall del Ter i la Plana de Vic, Ii donen una gran prespectiva i
pncft6rditat en Ia visi6 de les mt-rrtar5res del migdia, 1 a }a vegada tamb6 cap el

nord i est, on 1es rnolt n6s a.l-tes mres del Pirineu i Prepirineu 6s retallen

clares a 1'horltz6.
la sepa estd formada per tna sola armga principal, perd de }a que

en surten nombrosos contraforts, entre els que destaq.ren el que en el seu

extrern alberga e1 castell de VoltregA i I'esg16sia de Sant Marti Xic.

E:r la zona m6s prrcpera a 1a Plana, hl abr:nda la rnarga gris, rnolt

freqi.ient a1.azona de Tona i a les muntanyes que envolten 1a cdrlarca. Tamb6,

FeS, hi podem trrrbar jr:ntarnent, conglonerats i gressos.

Aquets rnaterials, estan freqi.ientnrent disposats en fornp tabular' 1a

q:al cosa afavoreix Ia forrnaci6 d'altercses cingleres, i tarab6 fa q:e els

restauradors actuals, a Irigual que els prjmers constn:ctors de ltesgl6sla de

Sant l.1arti, no tinguin cap problsna per trobar materiaL en forma de lloses per

Ia teulada.
Degut a Ia seva algada i llunyania del mar, el clima de la zona 6s de

tipus continental, aixd vol dir hiverns llargs i freds anrb molta boira i estius

ealurosos de'dia i frescos de nit. Aqr:est fet distingeix aq:esta zona d'altres
seges de 1a ccmarca que degut a Ia seva mqjor proximitat al- MediterA tenen ur

clima nl5s atemperat. No obstarrt aix6, i aI no produir-se el fen6men d'invers16

tdrmica, eI fred no 6s tan. lntens com a la Plana de Vic.

emnt a les pfuges, poca cosa es pot <tlr degut a la inexistBncia de

plr:nidnretres a tota Ia zona, aixi 1 tot Ia pluviositat 6s n6s aviat rnoderada.
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A1 trepitjar Ia serra de Sobremunt obsenrern la conunitat (Brxo-

Quercetum pr":bescentis), eue 6s la roureda de m:re rnartinenc anb boix. Es

tracta druna roureda poc cxnbrivola, car llestrat arbori no 6s gaire espEs

i-1'nrolt rica en arbusts, cadurcifolis els uns, perennifolis els altres. EI

bolx (Btxus sernpervirens), eI corner (Anrelarrchler ovalis), 1'arg blanc
(Crataegus npnogr'na), eI torteltatge (Viburnurn lantana), la ginesta sessi-
fdlia(Cytisus sessilifolius), 1'aranyoner (Pnu-rus splnosa), l rolivereta

(Ligustrurn vulgare), I'avellaner (Coryh-rs avellana), el sanguinyol (Co"-

nus sanguinea) i encara d'altres hi fornren un extens sotabosc, sovint enri-
qur-it per una colla rr6s o nenys nonbrrcsa d'herbes entre les qrals no solen

rnanca-r el- rnarxivol (Helleborus foetidus), Ia prinrula (Prirmla veris), les
violes (viota sp. ) i Ia fetgera (Liepatica nobilis).

!{i apareixen encara algunes espdcies nreditemAnies, ccnr I'heu-
r&, Ia r.ogeta, o Ia mateixa carasca. Elgmix de la ccxm:nitat el forrnen

els arbusts subrnediteranis tipics, entre ets quals dqnlna molt e1 boix,i
el s61 apareix guarnlt d'un estrat herbaci forpa derrs i diversificat,
L'arbre dcrninant 6s, naturalnent, el ror:re martinenc, per6 tamb6 sihi trrc-
ben exemplars cie roure cerrioide (Qr:ercus cemioides) o de pi roig (P_i$19

sylvestris) i oe blada de futla gran (Acer opalus ssp. opah:s).

Durant la travessa podrern observar la varietat de tons ocre de-

rouredes que contrasten arnb els tons verds de Ia boixeda. Tarnb6

preparaci6 d'aquesta sortida observArsn en e1 cami de pujada a

Xic, clavellines silvestres encara florldes.

Crataegus monogina Prunus spi nosa

gut a les
durant la
Sant }larti
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La ciutat de Uic i e'l territori o municipi que en depEn sdn eI
centre geogrific, demogrific, econbmic i espiritual de Ia PIana de

Uic i de la major part de les contrades que l'envolten, com les Gui-

lleriesr eI Lluganbsr BI Cabrerbs i Fins i tot una bona part del Ri-
polIbs i deI [Yloianbs.

Tot i que la ciutat t,6 un cens relativament modest, d'uns 30 000

habitantsr la ssva transcendbncia i importincia s6n molt m6s implies
car centra un territori tres vegades superior on habit,ants, notable-

ment industrialitzat i molt ric an I'aspecte agrfcolal que compte

amb un dels nivells econbmics m6s alts del pafs.

Uic tA inddstries i vida prbpia, que 1i assequren una creixenQa

regular i sostinguda;1a sBVa caracterfstica m6s essencial 6s 1a de

l'equilibri L d'6sser centre d'una comarca que creix amb mesura. Ai-
xb ha fet que no perd6s Ia seva tipica configuraci6 urbanfs'bica, que

no destrufs o renov6s irresponsablement eI IIegat histbric i que no

modifiqu6s eI seu tarannir eI vigatanismB, amb valors positives i ne

gatives, 6s a dir, definit per alguns com a conservador d'unes essen

cies de cultura i d'arrelament aI pafs, perd tingut per altres com

un defecte que crea en els vigatans una manera d'6sser egoista i ai-

lI ado ra.
El comerg i, sobretot, els mercats s6n, doncs, una de Ies caracte-

rfstiques m6s Bssencials i constants de 1a ciutat des de molts se-

gles enrera. EI mercat m6s fam6s 6s el del dissabte, i e1 sBcundari,

eI deI dimarts. Perdudes les antigues flires, alguns d'aquests mercat

com al de Tots Sants, el de Nadalr BI de f inici de la Quaresma i,

s6g1etotl el mercat deI dissabte del Rqrr, han pres un relleu especi-

al i tenen una importlncia extraordiniria; per les ssves transaccion

mereix destacar-se eI lvlercat del Ram, que ha esdevingut una petita

Fira de mostres, amb lIocs d'exposici6 de maquiniria agricola, d'e-
Iectrodombstics, de cotxes, etcr repartits per diferents indrets de

Ia ci utat.



Una de Ies principals
tot i eI seu progr6s i
ciutat antigal amb un

creixenqa que s'est6n
fllcuIten 1a persistbnc

EL RECINTE fVIURALLAT

caracteristiques de Ia ciutat de Uic 6s QUer

vitalitatr ho ha perdut el seu carhcter de

nucli antic ben conaervat i protegit i una
per unes barriailes forga homogbnies quB no d

ia deI Uic tradicional.

Tothom qui visita Uic es veu obligat a voltarr si va amb vehicle,
tot o una bona part del que fou recinte murallat de Ia ciutat. Les

rambles i els passeigs que Bnvolten la ciutat sdn eI resuttat de les
drEstiques disposicions deI virrei o lloctinent deI Principat, Joan

Josep d'Austria, quan eI 1655 va Per enderrocar tots els ravals i
les cases que tocaven a Ia muralla, per tal de FortiFicar 1a cj-utat.
Amb aquesta mesura, arbitriria, van netejar-se i consolidar-se Ies
velles muraIIes, fetes construir pel rei Pere III entre eIs anys

1368 i 13?8, en substituci6 d'unes d'anteriors aixecades a partir
deI s.XII, i aixb doni lloc a Ia construcci6 de Ies RambIes, que

tant afavoreixen, encara avui dia 1a ciutat.

fig. 4 Pla de la ciutat de Vic amb les muralles i la indicaci6 de les torres
iels portals d'ipoca medieval. La lfnia discontinua dibuixa la divisi6
que hi havia entre la partida jussana, primerament epiropal, i des de
l'any 1315 reial, i la partida sobirana, o de Montcada, que perduri
fins a l'any 1450 (segons E. Junyent, La ciutat de Vic, pig. 437)

La disposicid i eI pe

rlmetre d'aquestes mura-

Iles 6s ben conegut per

antics gravats i per tes

timonis arqueoligics.
Constaven de set portals
i de trenta-tres torres,
perb Bn resten nom6s tre
i un bon tros de mur an

la part contfgua aI Pa-

Iau Episcopal i catsdral
i a Ia Rambla de lvlontca-

da. La resta va dasaPa-

rBixer al segle passat i
aI princiPi de 1'actual,
per inctiria i comoditat

dels nous constructors.
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EI primer monument vigati per 1a seva antiquitat histbrica 15s e-l

temple romir QUe es troba dins I'Embit j les ruines deI que fou cas
teII dels lYlontcada.

S'ignora la divinitat a 1a qural era decJicat eI temple auseti, per
b6 que 6s possible que flos dedicat al culte imperial de Roma i cJe

l'emperador. Resistf les diferents cjestruccions que sofrf la ciutat
des de la seva ereccid flins aI s. X I r €fi qub Fou enqlobat dins .l-a no-
va construccid del castell de Uic, o cast,ell dels lylontcada. Com 6s

sabut, en restaven tres rnursr c3r 1'anterior flou suprimit, i els res
tants formaven eI Pati interior deI carstell. La seva existbncia ara
del tot ignorada f ins el IBB2, rtuan es prengud I'absurcla decisiri
cj'enderrocar e1 castel1, que fins feia Docs anys havia servit de

pres6. In fler-se ]'enderroc, flou rlescobert eI temD le peJ- s viqatants
il.lustrats de 1'bpoca. Fou resLaurat tot sequit en 1a seva ceI.1a1
mds tard es recomponqu6, per surbscripcici popular, -La columnata de

1 'atri, d'acord amb Les mides d'un tros de f ust recuperat i l-a reire-
ticid d'un dels capitells de 1'angle de 1'atri, i rinalment, el l95g
es completi e1 f rontri de coronament de 1'atri i la columnat,a. t 'Jnic
capitelr autlntic es conserva en 1'angre st de 1a cel. la.

.,T;

\r!

&-H- T&L&NA

BIBLiOTECA
AffXII.J



LA CATEDRAL DE UIC

a-

La basflica que servf de sBU

episcopal a I'antiga Ausa, ai-
xecada tot seguit deI triomf
del cristianismer aI s.IU, de

segur qu€ era situada a la
part alta de la ciutat, to-
cant al temple romi, a I'irea
que actualment ocupa I'esg16-
sia de 1a Pietat. Amb Ia inva-

sid dels irabs, aI s. UI I I, en

fou exterminat el culte i, si 6s quB hi va sobreviurer v? sucumbir

en 1a destruccid de la ciutat esdevinguda durant 1a revolta d'Aiss6,

eI BZG, que va fer desaparbixer deflinitivamsnt eI baluard histbric

dels ausetans.

!-a--cjr.t,edI.aI d-e -G-o-tmar.- Tot just acomplerta pBr Guif r6, e1 BB6 r 1a

reconquesta deI territori d'0sona, i restaurada 1a dibcesi amb eI

primer bisbe, Gotmarr VE ren6ixer 1'antiga ciutat a Ia part baixa,

amb eI nom de Uic, mentre 1a part alta quedava sota eI domini mili-

tar, que transformi eir castell eI temple romi i els seus entorns. tI

bisbe va desplaEar a Ia part baixa, on es Formava 1a nova poblacid,

eI nucli de 1a vida religiosa, concebut segons les idees prdpies de

Ia Iitrjrgia visi.gbtica, que importava l'existbnsia de tres esgl6sies

com a centne de residencia episcopal. La principal, dedicada a Sant

pere, una altra a Ia lvlare de D6u r. I una tercersl en f uncions de bap-

tisteri, a Sant lYllquel, aixecades rbpidament, amb materials precaris

abans del 888.

L"" reformes del eeq-Ie_ X,

pIa primitiu, 1'esgIdsia
pliada o substituida Per

m6s. tard, A mitjan segle

usr amb tres absis. Sota

consagrada L'esgl6sia de

Ignorem quina disposicid tenia, Bn el aeu

de Sant Peres perb cal pensar que va sar am

una a'Itra de majors proporcions, no gaire

Xr ss presenta com una esgl6sia de tres na-

eI pontificat de Vladimir(Sae-s5?), va ser

Sant liiquel, que era dotada de cripta.



L-a ceNgdrql del bisbe 01iba.- Pocs decenis van durar aquestes cons-
truccionsr QUe van donar Iloc a una catedral de dimensions m6s grans

que eI geni constructor deI bisbe 0Iiba(fOf8-1046) va planejar amb

Ia mateixa empenta demostrada a les esql6sies edificades al"s mones-

tirs de Ripoll i de Cuixh. La nova catedral; cor-rsagrada eI 1038, con

sistia en una implia nau i un trassepte amb dues absidioles a cada

danda. La nau era acabada €,n un extens presbiteri coronat per un ab-

sis que s'aixecava sobre una cripta d'irea idbntiea. L'any 1064 va

acabar-sa eI campanar, encara subsistent, monument insigne i caracte

ristic de Ia ciutat.

Transflormacions -del- seq_Ie XII.- La vida exuberant adquirida pBr Ia
candnica vigatana des de la
seva restauracid definitiva,
esdevinguda e1 I080, compor-

ta un increment de I'obra de

Ia catedral que ha estat re-
velat per les excavacions.

La eripta va ser prolongada

cap aI creuer i s'avangi Ia

nau, quB f ou s'oordinada, aI

seu extremr amb una rica por

tada, bmula de 1a de Ripoll.
Aquestes activitats construc

tives coincideixen amb 1a re
novacid total de Ia primiti-

va esgl6sia de Santa lYlaria,

situada davant 1a catedral,
Quer a mitjan s.XII, va ad-

quirir una nova estrustura
de tipus circular coberta

amb cdpula, sobre la qual

s'enlairava un campanar de

torre.
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EI glaustre del s-.XJU.-

En bpoques posteriors no
,.s'introdulren sensibles rB

formes a I'obra de Ia cate
dralr eue responia b6 a

les sevea funcions i permi

tia als canonge6 d'ocupar-
se en Ia millora de la ca-
nbnica. Com que aquesta
quedava amb poca expressid

amb eI seu claustre romi-
nic tan simple, consistent
Bn uns pbrtics coberts amb

voltes de crsueria, sense

elements arquitectbnics or

namentalsr ve ser emPresa

1a construcciti d'un pis su

perior, coneebut a manera

de grans fj.nestrals plens

de traeeries geombtriques.

Aquesta obra, impressionant
pel seu conjunt i per Ia
delicadesa dels saus de-

taIIs, fou comBngada e1

1318 i acabada el 1400.

Ot23tSm
Planta de la cripta de la catedral de Vic

segons Joan-Albert Adell

Les reformes de1 s.XU.- S'imposavar per raons diverses, una renova-

cid del creuer, que va ser empresa el t40I i perfectament acabada el

1430. Amb aquasta reForrnBl as va transformar al presbiteri i es va

traslladar el cor aI centre de la,nau principal. Va ser arrasada

fins ele fonamentE la part de Ia cripta que havla astat ampliada al

s.XII i BB suprimf Ia coberta de Ia cripta antiga, eI buit de Ia

qual va ser omplert d'enderrocs, a fli de rebaixar eI pis del nou

presbiterir QU€r el L427r vB ssr tancat amb una reixa de ferro que

preserv6s mi1lor el nou retaule d'alabastre que s'hi va col.locar.



t0Pro iectes Der a una no-

va catedral aI s. XVI I . -
El conjunt de la cate-
dral resultant de tan-
tes obres fetes en dis-
tints perfodes no res-
ponia al qust del so

XUII ni satisfeia Ies
exigEncies del culte
per a la ciutat que ha-

via crescut considera-

dament. Uan fer-se
molts estudis destinats
a obtenir una catedral

m6s gran QUer aI fina1,
va concretar-se en una

esgl6sia d'ampla nau

amb capelles Iaterals.
D'acord amb aquest plar

es va posar la primera

pedra de la nova obra

I'any 1633, es va comen

ear per I'actual caPe-

IIa de sant Bernat i es

eI problema de Ia nova

BDr sI bisbe Artalejo
de l'obra interromPuda

XUII amb la presbncia

porla de
Sant Joan?
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va continuar amb }a construccid de les altres quatre capelles que se

gueiXBt'lo Aquestes obres, que van durar, amb llargues intermitbncies,
fins aI f680, van quedar definitivament interrompudesl tant, pel cost

que suposava 1a seva prossecucid, com per Ia diFicultat existent a

la banda oposadar of, Ia presbncia del claustre impedia eI desenrot-

Ilament del projecte.

La catedral actual.- Va passar prop d'un segle abans de resoldre's
catedral. Davant Ies necessitats que 1'exigi-

va posar tot eI seu esforq an la prossecucid

mirant de coordinar la part construida aI s.

de1 cIausLre. No s'avenien eIs parers sobre

...f...

otntures

N(-

slan segle Xl construccr-
& ons identrficades

[TSf segle xl: resriiurl

r r:f,,Il';,;:*:l'
i---l seste Xll: restiturl

fig. 3 Pla esquemitic de la catedral rominica de Vic tal com era durant

els segles Xl i Xll. En aquest pla hom ha tingut en compte totes

les observacions resumides en el present llibre i els aclariments

que aportaren les excavacions (dibuix de H. Broise)



It

,aquest projecte flins euer a la mort de l'esmentat bisbe, e1 capftol
secundat despr6s pel bisbe Vey5n, va posar en execucid eI projecte

de I'arquitecte vigath Josep I'oratd.
La nova catedral, consagrada el 15 de setembre deI I803, florma

una gran aula divididar per mitji de pilastresr Bo tres naus de Ia
mateixa alqiria, cobertes amb voltBs semiesfbriques i amb cJpula, a-

cabada amb un profund absis poligonal i flanquejada per capeIIes. Fa

69r5 rro de Ilargada per 29 fir. d'amplada, sense capelles. T6 una aISi
ria de 2?rS firo a les voltes i de 35 m. a Ia cdpula. L'estructura ras

pon a I'esti1 neoclissic i tendeix a una certa fredor acadlmica.

Van salvar-se, de 1a damoliciti de Ia catedral, els dos claustres
sobreposats, gricies a la intervenciS del poble, que va imposar-ne

1a conservacid. Desmuntats e1s seus elements i numerades les seves

pedres, foren reconstruits, en la forma actual, eI 1806.

A 1'angIe de migdia de la galeria oriental, fou aixecada una cape

1la cupular en substitucid de I'esgI6sia de Santa lvlaria de la Rodona

que fins aleshores era emplagada davant la faEana de Ia catedral.

. - La catedral construida per Josep llo

ratd havia restat m6s d'un segle amb Ies parets emblanquinades de

calgr Que reclamaven una deeoracid adequada. Aquesta decoraci6 1i

fou donada, entre e1 L926 i eI I930, gricies a les fastuoses teles
de Josep lYl. Sert, que produiren una harmonia decorativa que va f er f a

mds eI pintor i Ia catedral.

La destrucci6 i Ia reconstruccid dq l! catedrq!.- Pel julioI de 1936

f ineendi revolucionari penetrb a I'interior deI temple i va dest,rui

tot el cabal decoratiu i fins les voltes, que es van esfondrar l'una

darrera L'altra. L'aspecte desolador que ofleria el conjunt de Ia ca-

tedral llevava I'esperanQa de veure-la ressorgir. Perd, gricies a

I'interEs desvetllatr es poqu6 efectuar Ia restauracid sota els aus-

picis deI goVern, juntament amb I'entusiaSmB de Josep [Yl. Sert, que

s'olerf a realitzar una nova decoraci6.

La catedral va ser ampliada amb la construccid deI deambulatori.

EI cor va ser emplaq.at a1 fons de l'absis, amb 1a creacid d'un nou

presbiteri amb altar central, sota Ia cr.ipuIa. Amb motiu de les obres

es van dur a terme unes excavacions metbdi!ues a] subsbl deI tenrple
aaar aaa



que van permetre d'individuar eI traqat cje Ies construccions
ves i van posar aI descobert 1a part ant,iga de la cripta de

dral consagrada eI IU3Br QUe ha estat convenienment reintegr
jangant Ia construccid d'una nova coberta.

En 1a nova empresa, Sert no reproduf 1a decoracid desapareguda.

Partf de nous conceptes i d'altres distribucions. El tema de Ies, com

posicions 6s concebut a manera de quadres plens de masses i figures
executades amb eI major relleu que Ia pintura pot donar de si i amb

un contrast violent de clar-obscur eflectuat amb tons de sbpia sobre

fons d'or. En el polfptic de I'absis, culmina Ia tragbOia de 1a cru-
cifixi6 del Senyor, entre Ies escBnBs del seu enterrament i de I'as-
censi6. Segueixen, a Ies parets daI creuerr les quatre eecanee deI

cicle relatiu a Ia pbrdua de Ia justfcia original i a Ia caiguda de

nostres primers pares. Sobre els arcs de les capelles lateralsr BS

desenvolupen Ies Bscenes deI martiri dels apbstols i evangelistes.

En el triptic format pels murs sobre Ies portes d'ingr6s, es contra-
posen eIs temes que rBpresenten Jesris llenQant eIs mercaders deI tem

pler i el1 mateix sortint amb Ia creu a1 co11, Flanquejant 1'escena

central, qUe representa 1a condemna pronunciada per Pilatr_ que se'n

renta 1es mans.

liq. l) Frat:;.rlrltrl (l(r Pt:tlrir (lingrtruttt trittrl. 1) r:st:ttlllttla attrlt
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EL f'ltl5I.U EPISCOPAL DI UIC

fs una instituci6 de visita indispensable Frer a tothom qui vulgui
conEixer eI passat de Vic i de la seva comarca, i el seu tresor ar-
.a,4.tistic. Es situat al costat N de 1a catedral, sota eI campanar romi

nic, i t6 aI seu davant una pIacet,a, urbanitzacJa el I9?1 i dedicada

aI bisbe 0liba amb motiu de.l- mil.Ienari del seu naixement, seqons

que ho recorda un gran rnon6lit. Ca1 cercar f in jci de1 museu en l-'f x

posicid Arqueolbgica eFectuada a []arcelona eI IB6Br QUe f6u reeollir
un notable grup d'objectes anLics exposats permanentment a partrr
deL LBTT a cura del Cercle Literari ije Vic. L'existbncia d'aquest

fons inicial decidf e1 bisbe lriorgades a incrementar-]o amb notables

aportacions diocesanes; agrupi .l-'obra deI Cercle Llterari i de 1'A-
qrupacid Arqueolbgica(1882) i eI 1B9I inicii eI lYluseu Episcopal a

les dependbncies del pis superior de1 claustrer ofl actualment hi ha

1a Biblioteca i els Arxius. Despr6s d'uns primers anys sota la direc

cid d'Antoni de Nuix i tspona, es fe6u cirrec deI []useu mossbn Josep

GudioI i Cunill e1 lBgB. Aquest augmenti en qran manera el nombre de

peces i en divulgi e1 contingut en molts treballs publicats. A par-

,4ntipendi lateral tlret dc l-luqi. anh I'e.rcena de lo (oronuciri dr lu L/erge (.t. ttrr)
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Maiestat de les Planes (detall)
Museu Episcopal de Vic

(A. Bastardes 3802; 1978)

tir cJel 19J1 en lou director eI tlr. fduard Junyent i Subiri, tlue se

n'ocr.,Dh fins a ]a seva mort, ef I9?S. l.'edifici actual l'ou eI coI.1

qi de Sant Josep o antic coI,leqi clels seminarj-stes pobres, erigit

cap a.L IA61 i donat per a museu ne.L bj-sbe cJr,: Vic l'any I941. Tot se

quit s'efectuaren Ies obres d'irrstal.Iacid, i el- Lg4E s'inaruguraren

les sbries de, pintura qbtica, eI 1952 les d'art rorninic i d'escultu

r6rr el 1961 les d'arquotogia, teixits cerimica, numismitica i orfe-

breria, al seqon pis, i el lapidari entorn deI cl-austre, i finafmen

e1 I9?8, s'inauquraren noves sbries d'escultura lins aleshores guqr

dades en dipbsit. ds irnpossible de cletallarne el continqut, perb ca

destacar-no ]a col. leccid cl'antipenciis romlnics, Ia sbrie de pintu-

res murafs i talIes rornhniques, la gran col.leccid de LauIes de pin

tura i d'inratqeria gdtica, obres valuoses d'orfehreria reliqiosa, cj

.../...
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teixits i brodats notab.l-es col.-leccions de numismitica,
clrir,:ria, quadamassils, peces prehistbriques;, etc. [] seu

tranessa f imbit local i comarcaf iler esdevenir un dels
imirortants deI pafs, motiu pel qual ds molt visitat.
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En eI camp cultural caI destacar, a la primera meitat del segIe,
Ia figura de Jaume Balmes, filbsof d'una gran. transcBndbncia en tot
f imbit hisplnic. En uA altre aspecte, eI 186I es crei eI Cercle Li-
terari de Uic, prengu6 prestigi eI Seminari com a centre docent i un

sbrie de literats i erudits formari 1'Esbart de Vie i se sumarb a la
tasca renalxentista deI pafsl amb figures com mossbn Jacint Uerdague

i eI setmanari rrLa Ueu de fiontserratrr, dirlgit pel canonge Jaume Co-

Ilell. Entre els bisbas m6s destacats i que m6s rastre han deixat a

1a dibcesi als darrers temps cal esmentar els grans p.ryggggggs Jo-

sep fiorgades(1882-L899), eI creador de1 Pluseu Episcopal i restaura-
dor de Ripo11, i Josep Torras i Bages(fggg-r9f6), I'home deI seny i
de 1a mesura, mentor de 1'Esgl6sia i d'una gran inllubncia en tota 1

Catalunya Cristiana. No. volem acabar aquesta sintesi sense recordar
que Vic 6s anomanada, tamb6, la ciutbt dels Sants; aixf ho recorda e

pas de Sant lYliquel dels Sants, Sant Antoni [Yl.CIaret, Santa Joaquima

de Veilruna, el Beat Francesc Co1I, Btc.
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Santa Cecilia
de Voltregi
tl municipi de Santa Cecftia formi part, a I'origBnr cle 1a demar

cacid senyorial deI castell de VoItregi. Es rl'una extensid m6s avia
reduida, de Br5? km2, i s'esten pel curs inferior de Ia riera de So

reigs, a Ia val1 que aquesta forma des de 1'espectacular salL del

G-or-q j,l.eqJe Fins que troba 1a carretera de Barcelona a Puiqcerdir po

abans de prendre la direccid N per a barrejar-se amb el Ter de Ia
dreta. L'inici de 1a valIr Bfl eI seu sector U, es troba encaixat en

tre els cimals de 1a Tuta i de Santa Perpbtua(?95 m) i 1a serra de

Sant 14artf Xic o del CastelI de Voltregi(aSa m); a mesura que eI riu
avanea cap a 1levant, Ia seva vall es va ampliant, fins a esbadiar-

se en la PIana de Uic. Tota Ia vall 6s de grans bancals i terrasses,

molt aptes per a I'"gricuItura, perb Ia major densitat de masos i d

poblament es troba aI sector E del terme, a partirr sobretot, de L'
esgl6sia parroquialr eue ha donat nom aI terme.

EI municipi no Ld cap nucli de poblament, i t6 com a cent,re I'es
gl6sia de Santa Cecilial situada a L'esquerra de1 riu, una mica en-

filada. Una moderna carretera 1oca1, oberta fa pocs anys, 1'enIlaQa

amb Ia carretera de Barcelona a P6igcerdir Passat eI km 74, a I'in-
dret de Can Pairtano. Recordem que I'itinerari a peu s'inicia en e-L

punt qui16metric 3r 500; prop de Ia masia de Can Gallisans.

t1 terme de Santa Cecftia 6s documentat des del 99'1, i 1a seva

parrdquia 6s anomenada eI s. XI Santa Cecf tia de lYloixons( Oe fliocones),

i cap aI I150 Santa Cecitia de Galligants, noms d'antiques vil.les
o grans propietats rurals, la darrera encara subsistent; perb va pre

valer eI nom de VoItrgi, 15s a dir, del castell que dominava el term

La demograflia deI terme fou sempre poc important. tI 1686 el ter-

me tenia 26 masies, i' arribi a un mixim de 491 habitants el lB30; en

els darrers temps es mant6 a 1a ratlla de 2OO habitants.

L'indret m6s visitat deI terme 6s el Gor.o Neqrer lloc de llegen-

des de bruixes i on es congrienr segons Ia dita popular, Ies pitjors

tampestas de Ia PIana. (s un gorg profund, excavat pel saIt, de Ia rl

era de Sorreigs, envoltat d'altres parets de roca i amb una petita

cornisa de pedra que .permet d'acostar-se fins al sa1lent.
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La vila de Sant HipbIi de Voltregi fou durant segles la capital
d'una gran demarcaci6 senyorial que comprengud eIs actuals municipis
de Sant HipbIit, de Ies lYlasies de VoItregb, de Santa Cecilia de Uol-

tregb i, durant alguns seqles, de Sant lYiartf de Sobremunt, demarcaci

enfilada vers 81 LluqanEs i objecte de Ia marxa a pBU d'avui.
La seva importincia com a capital fou tan gran que durant e1s se-

gles darrers tot eI t,erme s'anomeni de Sant HipbIit, escaridament, o

de Sant Hipbtit de Uoltregli Aquesta capitalitat comenE; a 6sser dis
cutida i retallada das de Ia fi de1 s.XUIII; prirnerament fou la par-
rbquia de Sant Cecflia que se'n separ; eI L?82, L eI L?9? se'n sepa-

ri la de Vinyoles d'0rfs1 a partir deI t796 comenEi a funcionar, du-

rant cinc anys, a tall de prova, eI municipi de les lYlasies de Voltre
gi, que ratifici la seva separaci6 el I801. D'enEi d'aquest moment,

eI municipi de Sant Hipblit de Voltreqi esdevingu6 el m6s petit de

1a comarca i un dels m6s petits de Catalunya, amb una extensid de

0r90 km2. En contraposicidr 6" eI de m6s forta densitat demogriflica

de la comarca, amb mds de 32OA habitants.
Sant Hipblit tamb5 es destaca en I'aspecte esportiu i cultural.

(s famosa I'afeccid local al hoquei sobre patinsr QUe comptB amb dos

equips irnportants i que ha obtingut per a Ia poblacidr Bfl m6s d'una

ocasid, eI tf tol de campiona d'Ispanya i d'Europa i ha port,aL a 1a

seva pista equips de diferents Bstats europBUs.

Sant Marti Xic

t8

Sant Hipdlit
de Voltregi
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Les Masies
de Voltrega
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EI municipi de Ies llasies de Voltrega, format d'una menera esta-
ble a partir del 1B0I i originat eI I796, segons que s'ha detallat
en parlar de Sant Hipblit, t5s una demarcacid extensa (22r3I km2) que

L6 per frontera E el Ter i per lfmit U la serra que tanca per ponent

Ia PIana de Vic. La carretera de Barcelona a Puigcerdi, poc o molt
paral.lela a.L Ter, serveix per a unir eIs petits nuclis de poblament,

que formen eI municipi, com Ia Gleva, e1 Poble-sec i Vinyoles d'0rfs
Cada una de les entitats que forma e1 municipi t6 Ia seva histb-

ria peculiar, perb eI fonament remot rJe 1a seva unitat 5s eI caste]1

de Voltregi. Aquest es troba en un cim de 654 m d'a1tit,ud, que forma

una avanqada de Ia serra de Ponent, de Ia Pl-ana i que suposa una en-

trada del terme de les [viasies dintre eI de Santa Cecilia de Uoltreob

Sant l'iartf Xic, I'esglesiola de Sant l'1artf , histlricament conegu-

cja per Sant l'larLf de Uoltregir €s troba als peus rlel castell, i an-

tigament tenia un mur que Ia deixava dintre un recinte fortificat.
La seva descripcid es ddna molt esquetament a I'itinerari de 1a mar-

xa a peu (vegeu 0h 42').

>r-* .- *ttt'j:..'i {'-rReci

Plattta del castell de Voltregd.. A l'esquerra, el tragat de l'esel{sia castellera, actual
ermita de Sant Marti Xic. (Grhlic per losep li. Pericas.)
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CASTEU. DE VOLTREGA

Sernbla que e1 ncrn de VoltregA deriva del non llati "vultur_ica-
re" (1Ioc de voltors), aixi almenys ens ho inclig:en entre draLtres F. de

B. It{oI], Ped, el que si 6srcert, ja que estA refrendat per bastants docu-
ments escrlts, 6s que eI castell existia abans de lrarry 9OO l constitueix
per tant unr dels primers llocs fortificats der corntat drosona.

EI primer personatge vincolat aI castell que apareix documen-

tat, 6s un tal- Sanlano Voltreganerrse aI 1055. Aquest personatge devia 6s-
ser subdit de 1a comtessa Ermessendis que aI casar*se arnb el comte Ranron

Borrell de Barcelona, havi_a rebut en dot el corntat drosona.
Pocs anys m6s tard i per diverses raons, e1 castell de Voltre-

gA passa a rnns dels bisbes de vic sota 1a infeudaci5 aels corntes.
El nom de Voltregi sr-rrt posterlonnent en molts documents en els

que e1s canonges de Sant Pere de Vic, concecleixen a diversos personatges
la castellania del castell. EI LO97 surt per pri-mera vegada anomenada

1'esgl6sia de Sant Marti, jur-rtanrent arrb les de Santa Cecilia i Sant flipd-
lit.

El castell, senpre sota el senyoriu de Ia casa corntal i de1

bisbat passa a mans de les millors farnilies nobles de1 pais: Arnat, I,lont-
cada, Queralt, Cabrera. LJn dels Cabrera que passA pel castell fou Arnau de

Cabrera, marit de 1a farnosa Sibil.la cle Saga, amistansacia del rei Jatlne I
arnb que es volgu6 casar al final de Ia seva vida, encara que no va obteni
el permis papal.

Un dels personatges in"portants que posselren eI castell, fou
Bernat de Cabrera,que eI 22 d.tabril de 1351 e1 conpr) a Berenguer de Codi-
nacs. Despr6s en 6sser creat pel rei Pere et Cerinoni6s e} comtat clrOsorra

-o{pel seu mlnistre Bernat de Cabrera, e1 castell cte Vo1tregi anrb tot ef seu
tern"e (Sant Hip6lit, Santa Cecilia, Sant Esteve de Vinyoles i Sant lUarti
de Sobremunt), passh a formar-ne part.

El pant nfts lligat del castcll de Voltregii.



liernat IV cle Ci-rbreral ven e1 castell i esgl6sia de Vic al Bis-
be

El castell fou endemocat durant la guema contra Joan II , a
pa-ntir draquest nrcxnent e} castell deixa de tenirvida i aixd explica I'ac-
tual estat de destrucci6, solarnent la capella castellera de Sant l4arti,
avui ennita de Sant !'larti Xi-c, queda n6s o nrenys rlreta, enc.lra que en a-
quests rnorrents estA en fase de restalrraci6.

LA GLEVA

Dins el terme municipal de les Pta-

sies de Voltregb el segon nucli en

importincia 6s el que es va flormar

entorn deI santuari de 1a lYlare de

D6u de 1a G1eva, o santuari de la
Gleva, que centra e] poblat del seu

nom, compost per tres barris siLuats a 1'entorn del pujolet
(alA m alt) on es troba BI santuari. Les primeres notfcies
que se'n tenen daten deI I280. Com Ia majoria de santuaris,
tA una tradicid que explica Ia trobada de Ia imatge que s'hi
venera; en aquest cas, per un bou i una pastoreta del vef

mas de Ia Codina, abans anomenat el Pujo1. Cap a1s anys I320-
L327 fou reediFicat el santuari, euer despr6s de moltes re-
formes i ampliacions, fou reemplaEat per I 'ac tuaI, construit
entre e1 I763 i eI L76? per 1'arquitecte Josep lloratri. (s un

edifici barroc, molt ben resolt, de planta ovaI, amb ctipula,
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cape.Lles radials i un airds campanar. Una ampla escalinata, amb tri-
bunes lateraIs, relliga el santuaDi amb Ia pIaEa que tA al davant.
lvlal-mesa' per un Ilamp eI I760 r BS va salvar un magnf f ic retaule bar-
roc de Pau Sunyer, construit entre el 1660 i eI 1668. Aquest retaul-e

f,ou destruit el I936, pera es va reproduir amb tota fidetitat I'any
L943. Tamb6 f ou ref eta I'antiga imatge de Ia lYlare de Ddu, del s. XI I I
igualment destruida 1'any 1936r Bn iniciar-se 1a guerra civil.

Se sap que hi havia algunes cases veines aI santuarl- d'engi deI

1670; eI poble de 1a Gleva ea va.incrementar a Ia segona meitat de1

s.XVIII amb la FormaciS de tres carrers o barris entorn dels camins.

que portaven al santuari. Per Ia seva situacid prop deI riu i de Ia
carretera de Barcelona a Puigcerdi i a l'entreforc de carreteres que

van a ManIleu i aI LtuEanBs per Sant HipdIit, ha vist aumentar Ia se

va poblacidr eue oscil.Ia aI voltant dels 600 habitants. Una part
deI poblament correspon a Ia colbnia fabril H.de U. Casacubertar eue

tot i tenir 1a fibrica en eI municipi de lYlanlleu, es troba prictica-
ment a tocar de Ia GIeva, a L' altra banda de] riu.
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Sant Marti
de Sobremunt

EI municipi de Sant lYlartf de Sobremunt o, simplement Sobremunt,
de petita extensiti(L3r64 km2), 6" a l'extrem oriental del LluEanls,

separat de la PIana de Vic per la Serra de Sobremunt(952 m aIt)r on

s'alga 1'esgI6sia i santuari de Santa LILicia. EI terreny 6s solcat
per petites va11s, per on s'escolen torrents que conflueixen a Ia
riera de Sorreigs i s'aboquBn vers Santa Cecitia de Uoltregh aI

Gorg Negre.

El terme era travessat pel camf ral de Sant Boi de Lluganls a

Vic; actuafment hi ha una carretera que enllaqa eI petit nucli de

Ia parrbquia amb Ia carretera de Ia Gleva a Sant Boi de LIuEanls

pBr 1a Trona. Es un municipi eminentment rurall de poblacid disper-
sa i sense cap indtistria. Havia tingut vuit, molins fariners, prop

dels rierols, perb avui soflreig agudament eI Cespoblament rural i
s'han tancat moltes masies(alquna ha estat refeta per gent de ciu-
tat, que hi habiten en grups de tipus comunitari).

II terme forma part histbricament deI castell de VoItregi, i aix

passa a formar part d'una baronia de 1a mitra de Uic des del segle

XIU; des del segle XUI tenia batIIe propi, bd que supeditat aI 6on-

sell de Sant HipAlit de UoItregi, del qual s'independitzi prictica-

ment vers eI 1?80. Forma ajunLament plenament autbnom des del 1820.

L'esq16qre !e Sant ltlartf de 5ob !, at sector m6s septentrio-
naI del terme, ex j.stia ja eI IU941 flou totalment transf ormada e.l-

1620, b6 que aprofitant una bona part dels murs rominics. Et 1760

fou ampliada i decorada amb elements barrocs, i eI IB90 1i Fou afe-

gida una espaiosa capella del Santfssim, En eI parament Frontal de

Ia capQalera hi ha unes pintures aI flresc d'en CamiI BofiII que es-

ceniFiquen 1a Conversid de Sant tYlartf. Aixf mateix, 1a volta del

presbiteri est) decorada per unes altres pintures des deI L979r Bs-

sent-ne 1'autor P.Barri. A I'entorn de 1'esgI6sia es formi eI poble
.../...
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terma.

EI santuari de Santa Llticia de Sobremunt(dita errbniament, en al
gunBS guies, del Querr Per confusid amb la capella hombnima de Prat,

de Lluqanbs)r 6s el m6s fam6s de 1a comarca; sit,uat a1 punt culmi-
nant de Ia serra(SSZ m alt) i deI terme.

Dins er terme hi ha tamb6 una petita capella de s.ell _Bes, erigi-
da probablenrent en una de Ies epidbmies de cblera de mitjan s.XIX,
i entre les masies m6s importants sobresurten el gran mas de Pote-
IIes(p"" on hi passa I'itinerari a peu), la Conjunta, l'Aumatella,
Beulovf , eI lYluntanerl atc r gue amb els seus grans casaLs mostren

l'esplendor de 1a pagesia del s.XVIII. La bell-esa i 1a placiseda de

molts racons del terme en fan un lIoc apreciat pels excursionistes,
i tamb6 tloc idoni per a resLaurar cases o molins veIls.

h et 197f.]) , dnic nucli aqrupat del

OSONA

Plana de Vic

Aiguafreda
Balenyi
Calldetenes
Centelles
Folgueroles
Gurb de la Plana
Malla
Manlleu
les Masies de Roda
les Masies de Voltregi
Muntanyola
Oris
Roda de Ter
Santa Cecflia de Voltregd
Santa Euglnia de Berga
Santa EulAlia de Riuprimer
Sant HipOlit de Voltregi
Sant Julil de Vilatorta
Sant Martf de Centelles
Sant PerEde Torel16
Sant Viceng de Torell6
Seva
Taradell
Tav0rnoles
Tona
Torel16
Vic

7.96 km2
18,47 km2
5,80 km2

15,13 km2
10,99 km2
51,23 km2
1 1,03 km2
17,19 kmz
16,43 km2
22,31 km2
4O,42 kmz
27,ltil km2
2,18 km2
8,57 km2
6,34 km2

14,01 km2
0,90 km2

16,41 kml
25,70 km2
57,47 km2

6,6O km2
29,10 km2
26,80 km2
19,11 km2
16,47 km2
13,51 km2
3O,92 km2

Guillerier

Espinelves
Osor
Sant Hilari Sacalm
Sant Sadurnf d'Osormort
Susqueda
Viladrau
Vilanova de Sau

Collsacabra

l'Esquirol
Rupit
Tavertet

LluganitI

Alpens
Llugt
Olost
Oristl
Perafita
Prats de Llugan0s
Sant Agustf de Lluqan0s
Sant Boi de Lluganis
Sant Bartorneu del Grau
Sant Feliu Sasserra
Sant Martf d'Albars
Sant Martf de Sobremunt
Sora

17,65 km2
52,62 km2
8356 km2
30,86 km2
50,53 km2
50,61 km2
58,13 km2

61,97 km2
22,62. km2
72,17 kmz

1383 km2
53,54 km2
26.64 km2
7125 km2
18,48 kmz
1329 km2
13,38 kml
2t,17 km,
34,67 km2
23,14 km2
14JB km2
13,84 km2
31,51 km2
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i adordssiu ! acabada en el m6n trist,
a un sol D6u omnipotent, ! servfreu a Jesucrist
man} rigurosament ! pum i ditxosa;
prest el negu€ssiu ! Santa com mai hagi vist
de tot cor i enteniment: ! en el Cel sou co'loiada,
mes d'Ell f6reu ajudada, i molt amada: etz.
molt amada: etz. i. i En aquesta vida trista

Eixint amb palma i vict0ria, i de la vista,

-o gran glOria!- ! us tenim per protectora,
de torpeses vostre cos, ! a qui favor us implora
el Sant Esperit amb V6s, _! deu-li vista;

-digna memoria- 'i 
amU llum clara i veu sonora,

contra el dimoni envejds ! guieu-nos, Mlrtir sagrada,
tinguereu sempre guardada, ! molt amada: etz.

I. Difussa est gratia in labiis tuis. n. Propterea benedkit te Deas in aeternum.

@REM!'S
Etaudi nos, Deus salutaris noster; ut, sicut de Beatae, Ldciae, Virginis et Mdrtgris

tuae,festiaitdte gauddmus,ita piae deootidnis erudidmur effectu. PerDominum nostrum,etz.

@@rGg
DE LA

amant sols les celestials, ! per go fdreu degollada,
amb llum de fe il'luminada i molt amada: etz.
molt amada: etz. i

; Vostra vida tan hermosa
Sentint Pascassi que am€ssiu ! i gloriosa,

Puix al Cel teniu Posada
molt amada:

O Llricia de Cristo esqosa,
otu-nos Verge gloriosa,

En poca edat vostra vida
fou servida,
de l'alt Ddu l'omnipotBncia
demostri sa excel'l0ncia
i sens mida,
observant en sa obedidncia
de tantes virtuts dotada,
molt amada: etz.

A vostra Mare alcanglreu
i donhreu
millora en sa malaltia,
puix Agata intercedia
al qui preglveu,
que us alentCs cada dia
fins vostra vida acabada,
molt amada: etz.

Avorrfreu les riqueses
i promeses
de les coses temporals,
fugint del m6n, tots els mals
i ses vileses,

molt amada: etz.

Quan paraules no bastaren,
no faltaren

TORNADA

i A qui us te per advocada
grans agots i grans turrnents, ! molt amada:
mes de V6s els sants intents i
mai s'apartaren i O Lldcia de Cristo esposa,
de qui els reservl contents, 2 otu-nos, Verge gloriosa.
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ITII'IERARI DE LA IvIARXA

oh 00' S'inicia Ia marxa en el
asfalLada que arrenca a

quest asfaltat fineix aI
Ia dreta, a Ia masia de

punt quilombtric 3, 500 per
Ia dreta de Ia carretera.
cap de cent metres donant

Can GaIIisans. ben visible

una pista
De Fet, a-
acc6s, a
des deI

comenEament.

0h 01'La pista segueix en direccid nordl apte per a vehieles. En

surten alguns braqos que refusemr tot seguint la mateixa di-
recci6 i de forma Ileugerament ascendent. Ens dirigim vers I
cinglera quB tenim davant nostre.

0h Ag'Biflurcacid. Seguim peI camf de I'esquerrar pujador i m6s dre
turer. L'altre mena aI 11it deI torrent deI C1os. Ben seguit
ens queda eI pendent de Ia barrancada a fa dreta.

0h L4'Font, a I'eSqUerra del camf. AI costat dret, una bassa i 1'a
beurador de les vaques que es refugien Bn 1a construccid de

1'aItra banda deI torrent i que solen pasturar per aquests
verals.

0h I5'El Racd. flasia dedicada a 1a crianga de bestiar porcf i d'a-
viram. Podem vBUre els animals com passegen aI voltant de 1e

pallisses. PeI costat esquerrB surt un corriol que enFilem
entre 1a vegetacid de Ia muntanYa.

0h Zg' Guanyem algada rlpidament. A 1'esqusrra deI senderd ens atu-
rem momBntlniament sobre un rocallis per a contemplar l'ampl
visid sobre Ia plana de Vic. La masia de1 Rac6 resta ja a so

ta nostre. Copsem en el corriol eIs senyals evidents que han

deixat Ies motos de trial(caIl profunt i pedreqbs).

0h SS'0erivacid. Seguim peI de 1a dreta, m6s planer quB l'aItre.

0h 3?' Cruilla Bn un rocaIlis. Avancem cap a 1'esquerra.

0h 39' Abastem 1a carena despr6s de pujar per un rocall{s on hom hi
ha bastit recentment una graonada de pedra de consistbncia
relativa. Hi existeix un c"rf-pista que seguim a I'esquerra.

0h 42' Sant tylartf Xig. DBspr6s de seguir la carena vera a migjorn
arriU"i'" "qu""t" 

petita ermita rominica que actualment es

troba en fase de restauracid. Fou erigida entorn de1 I09?.
Composta d'una petita nau amb absis i porta a migdia. Servf
com a parrbquiae amb terme i rectors propis, flins eI s.XIVt
quan es fusioni amb la parrbquia de Sant Hipalit de Voltreg)
Se'n dlu Sant lYlartf Xic perquB, segons contalla popular, 6s

i;"unr""iir. romlnica m6s petita que es, coneix, b6 que aixb

6s totalment faLs i 6s molt probable que aquest nom Ii fos
donat per relaciS amb liesql15sia veina de Sant tYjart'f Oe So-

bremun t.
Esti situada als psus de Ies ruines del castelt de Uoltregi'
D'aquest resten nom6s alguna romanalla ae fes mUraIIes i d'u

na edificacid central .""tangular, que LA sota seu I'entrada
d'un-p""s"ais o mina que 1a tradiciti popular fa arribar fins
a Ia riera de Sorreigs. '
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L'humil temple de Sant Marti Xic serva el caient de la centiries.

La seVa histbria arrenca de I'any 9O2, i durant e1 s.XI esti
gu6 en mans d'un veguer anomenat 5a1. Ia( I055), de Ia familia
del senescal Amat flderic d'0rfs(r056-I099), dels Queralt
(1099-fI96) i m6s tard dels Castelld-Cabrera(124A-L329)r En-
tre el-Is la famosa SibiI. la de Saga. A1 costat d'aquests son
yors principals n'hi hagu6 d'altres de feudataris, tant eI
niveII superior -bisbes da Vic i fiontcades- com en f inferio
dels castlans cognominats Sant Hipblit i BeIlestar. Durant el
s. XIV e1 castell i Ia jurisdiccid passar Per compres sucDes-
sives, als vigatans Andreu- Barrat(I348) i BerBnquer de Codi-
nacs(fSSf), eI quaj" vengu6 e1s seus drets a Bernat IU de Ca-

brera, eI futur comLe d'0sona(t356-72). Els Cabrera vengue-
ren BI castel1, el terme i Ia jurisdiccici(I3?9) "I bisbe i
l'esgI6sia de Uic, que en posseiren eI domini i Ia jurisdic-
citi fins eI 18I2.

0bservem a baix, a migdia, l, riera de Sorreigs, actualment
molt contaminada degut a I'abocament de residus d'una fiUri-
ca de tenyits a Sant Bartomeu der Grau' segons ens han mani-
lestat gent d'aquesta zona hom es benyava en les aiglies cris
taI.Iines d'aquesta riera fla tan sols sis o Set anys. Arat
han desaparescuL ansems eIs peixos i eIs C'rancs.

Es pTBVBU que ens acompanyin en aquest Iloc algunu f"presen-
;;";; dels rrAmice de Sant lYlartf Xiclrr Per taI de quA Bns ex-
pliquin alguns detalls de 1'evolucid
tant d'esforg estan portant a terme'

de les obres que amb
Parada de 2A minuts.

th OZ'Reprenem eI camf tornant peI mateix l1oc d'on hem vingut, 6s

a dir, pBr sobre del carenar que separa Ies dues fraus.
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EL TURd DE LHOME(1707M)

LES AGUDES (.]706M)

EL CASTELL DE GURB
MATAGALLS

sANTA PERPETUA
I

I

l

I

COLLSUSPI NA

SANT EL ROC LLARG
TAGAMANENT

th a4' Trencarr, a ra dreta, per on abans hem arribat a 1a carena.
Ara, seguim de dret per 1a pist,a apte per a vehicles. poc
despr6s avanoem planerament pe1 faldar dret de1 turonet.
Poc abans d'accedir ar collet que formen ers dos turons amb
cotes 913 i 906 metres, torcem a la dreta per un corriol en-
tre garriga baixae mig perdedor en principi, en sentit crara
ment descendent. Aquest punt pot identifliear-se perqub coin-
cideix amb dos arbres pi roig r Ur'r a cada costat der camf .

Ih I3,

Ih 18'Sense necessitat de pujar hem fet cap aI coIl de Ia wliranda.
Des d'aquf s'arbiaa una berta panorimica, Es destaquen e1s
nuclis de TorelId i Sant Hipdfit de Voltregi. Sota nostre, la
masia del Roser. I r encara, al darrera, 1'ermita de Sant lviar-
ti Xic,paada d'observacid de 5 minuts.

rh ?3'Reemprenem Ia marxa cap ar N0. A1 cap de poc entrem ar bosc
Format blsicament de roures i boixos. En alguna clariana co-
menc€,m a veure Ia cinglera septentrional de Ia serra de So-
b remun t.

rh 28'se'ns ajunta un camf per ra dreta, per quar suposem quB fa-
riem cap a Sant Hipblit de UoItreqi.

th 3I'Retornem aI camf pista que haviem deixat anteriorment (reieu
th I3.') r euB seguim en direccid nord.

Ih 35' Esplanada. El cam{ entra Bn eI vessant meridional de Ia serr
Ih 4L'Bifurcacid. Seguim, a 1a dretar per un corriol ascendent.
th 46' Entrem de nou a la pista.
lh 54'In un revol ens sorprbn Ia silueta del santuari de Santa L]J

cia de Sobremunt.
2h 05' Per sa.lvar el revol de Ia pista ascendim directament per un

senderd a mb dreta que ens mena en pocs moments al santuari.



\t

2h 09'Santuari de Santattticia.ffi e

2h 45'5om a frec de carretera, perb no I'arribem a trepitjar ja que
encetem un altre camf a Ia mateixa mb que porta a una casa d

construccid recent. Un cop hi arribemr la voregem per 1a dre-
La i seguim per un senderd que tot seguit fa cap a un baixa-
dor i c-onvergeix en un altre camf que seguim a la dreta.
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T flAUESSA CUI.TUBAI.

L) EI punt m6s enlairat de.I terme municipal de Sant lYiartf cJe

Sobremunt correspon a:

2)

I Ermit,a de Sant Roc
X Santuari de Santa LlJcia
2 Castell de Voltregi

'edif ici on hi ha instal.lat el lviuseu f piscopal de Uic,
qub era destinat anteriorment?

I Fou edificat de nova planta eI I94I
X Col.legi de Sant Josep o dels seminaristes
2 Convent de Ies monges Carmelites, i encara,

havia estat l'antiga presd de Ia ciutat.

L

d

3) Qui manb construir eI
1368 i I378? I Pere I

X Bernat
2 Joan I

recinte murallat de Vic, entre els anys

II
IV de Cabrera

I

pobre
ab an

del Ra

costa

4) A qub fa referbncia rrla Rodonarr?
I L'esg16sia rominica que hi havia aI davant de

la catedral de Vic.
X La pIaQa de Uic on s'hi celebra el Plercat
2 Una torre del necinte murallat de Vic, al

del portal del Teixidor.
5) L'allargassada serra de Sobremunt es troba entre Ies valls de

dos rius o rieres. Quines son?
1 Sorreigs i Talamanca
X Talamanca i Ter
2 Sorreiqs i Gurri

6) La guerra deI 36 destrueix Ia catedra] de Vic. Josep lYl. Sert as-
sumeix 1a responsabilitat de pintar per segona vegada l'interio
de Ia catedral. Com ho fa?

I No es destruf el temple i nom6s la pinti un cop.
X Reprodueix metioulosament 1a decoracid despare-

guda.
2 Parteix de nous conceptes i d'altres distribu-

c ion s.

7) Pujant pel corriol que des de Ia masia det Racd ascendeix a San

Hartf Xic, quina espbcie vegetal podem observarr €ficara florida
1 Clavellina silvestre
X Uiola de Bosc
2 Eetbnica

B) A quin estil arquitectinic correspon I'edifici del santuari de

La Gleva? I Barroc
X Renaixentista
2 Neoclissic

9) Dos penedesencs i.I.lustres han estat bisbes de Ia dibcesi cJe Vi
Quins? I Josep forras i Bages i.Jcrsep lvlorgades

X tduard Junyen t i Josep Torras i lJages



342 Josep llorgades i Josep GudioI
r0) La ciutat de vic 6s drenada per dos rius o rieres. Quins?

1 fvlbder i Gurri
X Gurri i Ter
2 Ter L llajor

rr) En quin any consagri, r'abat 0libar la nova catedrar de vic?
I 1038
X 9BB

2 IOBO

L2) De quin arquitecte 6s obra Ia catedral actual de Uic?
I Jo sep fvlo artd
X eI bisbe Artalejo
2 Josep Florgades

i3) A 1a catedral, s'hi guarda Ia sepultura d'un san
cos incorrupte, eI qual podrem visitar. A quin

t que mant6 el
sant fem refe-

rbncia? I Sant Bernat Calvd
X Sant Antoni IYl.CIaret
2 Sant wliquel dels Sants

14) Avui se celebra Ia Festa dels Traginers a Balsareny. En quin
any passi a dependre deI bisbat de SoIsona, quan pertanyia aI
de Uic? I .L9?7

X L967
2 L957

SOPA llE ttETRES

Encerclar tots els
termes municipals
que pogueu trobar
de- 1a comarca d'0S0NA.

Apunteu dins el cercle
eI nuimero de 1a quan-
titat que cregueu ha-
ber tlobat.
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JUSTITICAGI(l

lJ' AQU [5T TRIBALL SE N'HAI'l FtT UN

T0TAL trE CINQUANTA IXEfiipLARS NUt'tERAT,S

lru

35Ixemplar N a

Vilanova i 1a Geltrdr lB de novembre LgB4

Han preparat aquesta sortida i co1. l-abo-
rat en 1a confeccid d'aquest treball eIs
membres segijent,s de Ia StCCId de CULTURA
de f 'Aqrupacid Excursionista TALAI A.

SaIvador BUTf
ll.Carme BARCILd
Josep wl. ALS0
Antoni SAGARRA

VirtUt CASTRO

--:+itiitf$EtF

---/-;

fig. 194 Detall del paviment de la cripta romdnica
de Vic (cercle C) tal com ris actualment

(G. LloP-Artestudi)
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