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0. Introducció
Encàrrec i realització del treball
El present treball ha estat realitzat a partir de la petició efectuada per
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a la Diputació de Barcelona. L’ha
realitzat el professional autònom Jordi Piñero Subirana per encàrrec de l’Oficina
de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. Jordi Piñero és
llicenciat en Història i tècnic en patrimoni cultural. El treball s’ha portat a terme
entre els mesos de juny de 1015 i abril de 2016.
Agraïments
Per la realització d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Salvador de
Guardiola ha estat fonamental la col·laboració que ens han proporcionat
l’alcalde, Albert Miralda, així com els diferents departaments de l’Ajuntament i
tècnics municipals. Concretament: Toni Mas (arquitecte municipal), Cèlia García
(tècnica d’Urbanisme), Ricard Padró i Montserrat Machado.
Així mateix, també ha estat molt valuosa la col·laboració de les següents
persones vinculades a entitats o institucions diverses: Assumpció Cots i
Fuensanta Tarré (de La Guíxola), Xavier Vilajosana (de l’Associació de Veïns de
Salelles), Daniel Camerino (de l’Associació de Geganters), Toni Cavallé (del
Servei d’Arqueologia de la Generalitat adscrit als Serveis Territorials de la
Catalunya central), Mn. Manuel López (rector de Salelles), i Francesc Xavier
Menéndez Pablo (tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, que ha supervisat aquest treball).
Igualment, també ens han proporcionat una gran ajuda en tasques diverses les
següents persones de Sant Salvador de Guardiola i Salelles: Marc Sellarès, Rosa
Fargas Codina, Fèlix Fargas (de cal Quico), Xavier Sallent (de la Fassina), Josep
Fargas Codina (de cal Lluís), Josep Barturó (del Pinyot Vell), Josep M. Oms
Cornet (de la Torre Oms), Francina Ramonet Genovès (de cal Genovès), M.
Àngels Altimires (de Set Rengs), Valentí Alzina i Josep Cots.
Fotografies
Si no d’indica el contrari, les fotos d’aquesta memòria són de Jordi Piñero.

-3

1. Metodologia
METODOLOGIA DE TREBALL
Seguint les directrius de l’Oficina de Patrimoni Cultural, el treball s’ha portat a
terme en tres fases:
 Buidatge de fons bibliogràfics: ha consistit en un repàs exhaustiu del major
nombre de publicacions que tenen relació amb la història i el patrimoni de
Sant Salvador de Guardiola, de cara a elaborar un primer llistat d’elements.
En aquesta fase s’ha consultat la Biblioteca municipal de Sant Salvador de
Guardiola, la Biblioteca del Casino a Manresa (amb fons d’àmbit comarcal) i
l’Arxiu Comarcal del Bages. Per una informació més detallada de les obres
consultades, vegeu l’apartat de Bibliografia de la present memòria. Pel que fa
a la planimetria, s’ha emprat bàsicament el mapa 1:25.000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya per al treball de camp, així com mapes de
fotografies aèries. També s’han utilitzat per al treball de gabinet els
ortofotomapes disponibles des de la web de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i el programa SITMUN de la Diputació de Barcelona.
 Treball de camp i recollida de dades: El buidatge dels fons bibliogràfics ha
permès elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat
contrastat amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament
(regidors i alcalde) així com amb diversos informants. El següent pas ha estat
la realització del treball de camp, que ha consistit en la visita a cadascun dels
elements, per tal de recollir dades, efectuar fotografies i mesures de les
coordenades i parlar, quan s’ha escaigut, amb les persones vinculades a cada
element que ens poguessin proporcionar informació útil.
 Treball de gabinet, elaboració de fitxes i informe: Paral·lelament amb les
sortides del treball de camp, s’han anat introduint les dades obtingudes a la
base de dades facilitada per l’OPC. Posteriorment, s’han seleccionat les
fotografies i s’han elaborat mapes de situació, quan ha calgut. Un cop
completades les fitxes de la base de dades, aquestes s’han transmès als
responsables de l’OPC per tal de fer-ne una primera avaluació i introduir-hi
possibles correccions. Finalment, s’ha portat a terme la redacció de la
memòria del treball.
Base de dades i fitxa utilitzada
El model de fitxa ha estat facilitat per l’OPC en una versió de MS ACCES. La
fitxa inclou els següents camps:
 Número de fitxa
 Codi (segons la classificació adoptada per l’OPC)
 Àmbit: (segons la tipologia adoptada per l’OPC)
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Denominació de l’element
Lloc/adreça
Titularitat: pública o privada
Propietari: nom i dades del propietari o bé referència cadastral
Tipologia (subàmbit segons la tipologia adoptada per l’OPC)
Ús actual
Descripció: informació bàsica de l’element en qüestió
Observacions: altra tipus d’informació que es considera d’interès
Estat de conservació
Notes a l’estat de conservació: sobre intervencions de rehabilitació, etc.
Autor (si és conegut)
Any de realització de l’element
Estil / època: indistintament períodes o períodes als quals s’adscriu
l’element i/o estil artístic
Segle
Emplaçament: breu descripció de com arribar-hi
UTM: Situació geogràfica en coordenades UTM ETRS89
Altitud
Accés: grau de dificultat i tipus d’accés
Núm. de negatiu: en cas que hi hagi negatius de fotografies
Fitxes associades: fitxes que tenen relació amb l’element en qüestió
Història: Informació sobre les dades històriques més rellevants de
l’element en qüestió, si es coneixen.
Bibliografia
Núm. inventari Generalitat: Referència als inventaris d’elements
patrimonials de la Generalitat
Protecció: Protecció (legal o física) existent sobre l’element, si escau.
Vincle (enllaç a documentació a la xarxa, relacionada amb l’element, si
escau).
Autor fitxa
Data de registre i data de modificació
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CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ I SELECCIÓ
D’ELEMENTS

D’acord amb el programa de Mapes del Patrimoni Cultural de la Diputació,
considerem el patrimoni en un sentit ampli, incloent el patrimoni natural i el
patrimoni immaterial, com ara les tradicions i les manifestacions festives. La
classificació tipològica que hem utilitzat, seguint els criteris de l’OPC, és la
següent:

1. Patrimoni immoble
1.1 Edificis
1.2 Conjunts arquitectònics
1.3 Elements arquitectònics
1.4 Jaciments arqueològics
1.5 Obra civil
2. Patrimoni moble
2.1 Elements urbans
2.2 Objectes
2.3 Col·leccions
3. Patrimoni documental
3.1 Fons d’imatges
3.2 Fons documentals
3.3 Fons bibliogràfics
4. Patrimoni immaterial
4.1 Manifestacions festives
4.2 Tècniques artesanals
4.3 Tradició oral
4.4 Música i dansa
4.5 Costumari
5. Patrimoni natural
5.1 Zones d’interès natural
5.2 Espècimens botànics singulars
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Factors a l’hora seleccionar els element inventariats
Destaquem les següents particularitats que, en el cas de Sant Salvador de
Guardiola, ens han influït a l’hora de fer la selecció d’elements:
 Un nucli urbà de mida mitjana-gran i de característiques rurals,
desenvolupat sobretot entre els segles XVII i principis del XX. Amb diversos
carrers del nucli antic on trobem força barreja d’edificis antics amb altres de
recents o reformats.
 Una zona central del terme, al voltant del nucli urbà, que combina àrees
ocupades per diverses urbanitzacions, algunes de dimensions força grans,
amb àrees de territori rural ocupades per un bon nombre de ravals i cases de
pagès disperses, en alguns punts amb una presència molt intensa d’elements
rurals tradicionals, fonamentalment del segle XIX. Tant els ravals pagesos
com les urbanitzacions tendeixen a concentrar-se al voltant de les principals
carreteres.
 L’existència d’un segon nucli urbà de tradició molt antiga: Salelles. Es tracta
d’una antiga sagrera medieval i parròquia, que ha conservat les
característiques arquitectòniques i urbanístiques tradicionals, tot i que es
tracta d’un nucli urbà molt petit.
 Una zona perifèrica del terme amb una ocupació humana menys intensa i
amb unes característiques més muntanyoses i el predomini d’un paisatge més
feréstec.
Considerant aquests factors, els criteris de selecció que hem seguit són:
 Màxima exhaustivitat en la selecció dels edificis urbans inventariats.
Considerant que era difícil partir dels carrers com a conjunts unitaris ja que
cadascun té molta diversitat, hem optat per fitxar individualment cadascuna
de les cases, seleccionant les que tenen un valor històric i patrimonial, encara
que sigui molt parcial. D’aquesta manera hem fitxat 28 edificis urbans situats
al nucli de Guardiola que podrien incorporar-se al catàleg d’elements
d’interès del patrimoni arquitectònic que preveu el POUM en curs
d’aprovació (2015).
 Màxima exhaustivitat també en edificis de l’àmbit rural. El municipi
disposa d’un Catàleg de masies que regula els usos que s’hi permeten. Hem
inclòs en el present inventari tots els edificis d’aquest catàleg, que consta de
100 elements. Sempre que ha estat possible, hem mantingut la mateixa
denominació i les mateixes unitats que en el catàleg de masies, per tal de
facilitar l’ús d’aquests documents. A més, hem inclòs algunes cases de pagès
que no estaven incloses en l’inventari de masies. En la major part dels casos
es tracta d’antics masos en ruïna. Així doncs, es tracta d’un nombre força
elevat d’edificis rurals, la gran majoria del segle XIX, alguns dels quals s’han
reformat considerablement en els darrers anys.

-7

 També hem inclòs tots els elements documentats en els inventaris de
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de la Generalitat.
 Elements de patrimoni immoble de menor entitat. Gràcies a la tradició de
recerca de l’associació cultural la Guíxola i al bon coneixement que tenen les
persones vinculades a aquesta associació i d’altres persones del poble hem
pogut documentar de manera molt detallada diversos elements com ara forns,
tines, creus de terme i, sobretot, sínies, de les quals n’hi ha una mostra molt
representativa al terme.
 Patrimoni industrial. El municipi tenia una fàbrica, que hem inclòs en
aquest inventari. Així mateix, la comunitat de Salelles va impulsar a principis
de segle XX una cooperativa vitivinícola que ha estat un referent a la
comarca. No hem pogut incloure a l’inventari l’edifici perquè es troba fora
del terme municipal, però sí que hem inclòs l’arxiu i la col·lecció d’objectes
antics d’aquesta cooperativa.
 També hem inclòs un nombre molt important de barraques de pedra seca.
Hem incorporat totes les que es troben a la base de dades de Viquipedra i
moltes altres que hem pogut documentar. Tot i això, probablement encara en
quedarien algunes per afegir, ja que no descartem la presència d’altres
exemplars -majoritàriament enrunats- que no s’han pogut detectar.
 Fites de terme. Gràcies al treball de replantejament de les línies del terme
municipal fet recentment pel Departament de Governació de la Generalitat
hem incorporat també les fites de terme antigues que constaven en aquests
documents.
 Pel que fa al patrimoni immaterial, hem obert el ventall a una àmplia
tipologia d’esdeveniments. Hem donat una rellevància especial a les festes
més arrelades, com la Festa del Panellet o les caramelles, però també hem
inclòs algunes tradicions que ja s’han deixat de fer, considerant que tenen
interès de cara a una possible recuperació, o d’altres, que han arrelat més
modernament però que ja han esdevingut representatives del poble, com ara
els gegants. Considerant la tradició vinculada a la vinya hem inclòs algunes
festes que ja no es fan, com la del Sarau. I atès el caràcter rural del municipi
hem recollit també algunes dites o tradicions sobre aspectes meteorològics
recopilades per Fèlix Fargas.
 En relació al patrimoni natural, Sant Salvador de Guardiola no compta amb
cap espai protegit com a parc natural o zona PEIN, però sí que té zones d’un
alt valor natural i paisatgístic, sobretot relacionades amb el pas de la riera de
Guardiola. En aquest sentit hem incorporat diferents àrees al voltant d’aquest
curs fluvial, així com també altres elements emblemàtics de l’entorn del
municipi, com ara el cim de la Pòpia del Montgròs. També hem incorporat
totes les fonts que consten en un catàleg de fonts consultable al web de
l’Ajuntament.
 Camins: hem posat un especial interès en la documentació sobre camins
antics, que han condicionat fortament l’emplaçament dels diferents llocs
històrics. Tanmateix, això s’ha traduït en poques fitxes referides directament a
-8

camins, ja que els vestigis materials en aquest sentit són escassos, però en
canvi si que ha permès fitxar un bon nombre de ponts.
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2. Diagnosi
MARC GEOGRÀFIC I MEDI FÍSIC
El terme municipal de Sant Salvador de Guardiola es situa al sector sud-oest
de la comarca del Bages, i té una extensió considerable, de 36,99 Km2. Bona part
del territori està ocupat per un altiplà central, més o menys ondulat i elevat
respecte al pla de Bages, de manera que es podria considerar com un municipi a
mig camí entre el pla de Bages (la zona central de la comarca) i l’alt Bages
(determinat pels municipis de la perifèria muntanyosa com ara Castellfollit del
Boix, que s’eleva sobre un gran altiplà de conglomerats al nord-oest de
Guardiola). De fet, el terme es caracteritza per una vall fluvial oberta per la riera
de Guardiola, que travessa el terme de sud-oest cap a nord-est. Al seu redós
s’obren algunes planes no gaire extenses, com el Pla de Sanç, el Pla dels Jueus, la
mateixa plana on s’assenta el poble de Salelles i l’altra on trobem el poble de
Guardiola.
La conca de la riera de Guardiola, dita també de Cornet en passar per
Castellgalí, es pot dividir en dues parts ben diferenciades. En el primer tram (des
del naixement de la riera fins a poc més de mig quilòmetre aigües avall del pont
de Salelles) la riera discorre per una vall de vessants poc inclinats i coberts de
vegetació. El segon tram (a partir del punt esmentat fins a la seva desembocadura
al riu Cardener) la riera s’encaixona i en un tram curt descriu un seguit de
meandres pronunciats, flanquejats per cingles rocallosos. En aquest segon tram,
sobretot quan s’acosta ja al terme de Castellgalí, la vall adopta la forma d’una
fondalada feréstega i solitària, d’una bellesa paisatgística espectacular. Més
endavant la riera desemboca al riu Cardener, en terme de Castellgalí.
En el seu curs la riera de Guardiola rep les aigües de diferents rierols: per la
dreta els més importants són el torrent de Torroella i el dels Colomers; per
l’esquerra trobem el torrent de Valldeperes, el de les Fonts i el de Montgròs.
A les perifèries d’aquesta vall trobem les zones muntanyoses. Especialment al
sector nord-oest del terme, on hi ha els últims esglaons de la serra de Rubió.
Concretament, la serra de Gallcanta o d’Edlet (amb 500 m d’alçada) que
determina el límit del terme municipal. A l’inici d’aquesta serra trobem la Pòpia
del Montgròs que, amb 668 m, constitueix el cim més alt del municipi.
El clima de la zona tendeix a la continentalitat, cosa que afavoreix un tipus de
bosc d’alzina, disminuït per la preponderància actual del pi. A les obagues
abunda el boix, la ginesta, la pinassa i altres plantes de roureda. A les zones de
solell hi ha presència de pi blanc, llistó, salvió blener, etc. El territori ha estat
afectat recentment per diversos incendis forestals: el de 1980, que va afectar
principalment el terme de Rajadell; els de 1986, que van afectar Castellfollit del
Boix i Montserrat i, finalment, el de juliol de 2015, iniciat al Bruc, que es va
produir mentre realitzàvem el present treball i que ha afectat algunes àrees de
ponent del terme.
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Des d’un punt de vista geològic, les terres guardiolenques s’han d’incloure,
pràcticament en la seva totalitat, en l’anomenada formació d’Artés. Els seus
materials són els típics de color roig (margues molasses, gresos, argiles...)
formats a l’Oligocè.

Vista del terme de S.S. de Guardiola amb Montserrat al fons

Zona afectada per l’incendi de 2015
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POBLAMENT, ESTRUCTURA ECONÒMICA I COMUNICACIONS
Tal com hem dit, el municipi de Sant Salvador de Guardiola es troba a mig
camí entre el pla de Bages i l’alt Bages, però amb una situació de molta
proximitat (vuit km) respecte a la capital de la comarca: Manresa. Tanmateix, la
diferència d’altitud respecte a la zona de Manresa i el pla de Bages, així com
l’allunyament dels principals cursos fluvials (Llobregat i el Cardener) han
afavorit que Guardiola es mantingués com un territori rural i que, fins èpoques
ben recents, quedés al marge del procés d’industrialització.
El municipi deriva de la fusió de dos antics termes: el del castell de Guardiola
i el terme o parròquia de Salelles. Limita al nord amb Rajadell i Manresa; a
ponent amb Castellfollit del Boix; a llevant amb Castellgalí; i a migdia amb el
Bruc (ja pertanyent a la comarca de l’Anoia) i amb Marganell.
Característiques del poblament
Pel que fa a les parròquies, la de Salelles manté el seu lligam històric amb la
capital del Bages i forma part de l’arxiprestat de Manresa, mentre que la de Sant
Salvador de Guardiola forma part de l’arxiprestat del Bages Sud, totes dues dins
del bisbat de Vic. Cal dir que el terme de la parròquia de Salelles inclou, a la part
de ponent, un sector de territori dins del terme municipal de Manresa.
Tradicionalment, Salelles ha gaudit d’una identitat pròpia que es manté ben viva
en l’actualitat. Avui aquesta identitat es vehicula a través de la parròquia i de
l’associació de veïns.
El nucli urbà de Sant Salvador de Guardiola (o simplement Guardiola)
s’assenta a la part central del terme. Es tracta d’un petit nucli rural que, en els
darrers anys, ha crescut notablement amb la urbanització de nous carrers de cases
de tipus unifamiliar. En bona part aquest creixement s’ha degut a l’arribada de
nous habitants procedents de Manresa que buscaven unes millors condicions
d’habitatge. Des de la dècada de 1970 la perifèria d’aquest nucli urbà és ocupada
per un bon nombre d’urbanitzacions, les quals han suposat un fort impacte
mediambiental a la zona. La més gran i més problemàtica és la del Calvet, en la
qual les edificacions s’han anat engalzant tot formant carrers, talment com si fos
un poble dintre del poble. Però també hi ha les de cal Pinyot, ca l’Esteve, cal
Miralda, el Graell, Set Rengs i la Devesa. En bona part aquestes urbanitzacions
s’han nodrit també d’habitants procedents del Vallès Occidental.
A les zones que han conservat el caràcter més rural hi trobem diferents ravals
pagesos, sorgits entre finals del segle XVIII i el XIX. Alguns presenten una
distribució de cases més dispersa, com el raval del Sellarès, el de Coll d’Arbós o
el de la zona del Molí. D’altres tenen una disposició d’edificis més compacta,
com el raval del Parrot. L’altre sector de poblament tradicional és el de Salelles,
que compta amb un petit nucli, derivat de l’antiga sagrera medieval, més un
seguit de cases disperses al seu entorn, sorgides majoritàriament al llarg dels
segles XIX i XX. Segons dades de l’any 2015, Sant Salvador de Guardiola té una
població de 3.126 habitants.
- 12

A partir de la dècada de 1970 es creà un polígon industrial a la zona de
Salelles, el qual va atreure unes primeres indústries i que s’ha anat ampliant en
anys posteriors. Actualment hi ha implantades empreses dels sectors del metall,
tèxtils i d’arts gràfiques, entre d’altres.
Tant les urbanitzacions com el polígon industrial es troben situats en l’eix
central del terme per on discorren les dues carreteres principals, totes dues
derivades d’antics camins: la carretera d’Igualada (C-37z) i la carretera de
Manresa al Bruc, també coneguda com a carretera de can Maçana (BP-1101).
Més recentment (el 2003) es construí l’anomenat Eix Diagonal, que comunica
Manresa, Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú, per la qual cosa s’ha
desdoblat la carretera vella d’Igualada i s’ha habilitat un nou traçat més modern
(C-37).
La resta del terme al marge d’aquest tram central ha conservat les
característiques d’un territori rural, tot i que ha sofert un sotrac més que notable a
rel de la creació de granges modernes i de noves construccions d’elevat impacte
urbanístic, especialment des dels anys seixanta i setanta. Tot això ha alterat
substancialment la fesomia del paisatge tradicional.
Altres qüestions
L’agricultura i la ramaderia es mantenen com a activitats ben presents en el
municipi. Una mostra destacada és la Cooperativa de Salelles, que ofereix serveis
a bona part dels pagesos, no només del municipi sinó també d’una bona part de
l’àrea sud-oest del Bages. Un altre fet que ha ajudat en aquest sentit és la creació
de la denominació d’origen dels vins del Pla de Bages. Entre els cellers del
municipi adscrits a aquesta denominació hi ha Fargas Fargas (situat a la casa de
pagès de cal Quico) i la Cooperativa de Salelles, tot i que en aquest cas la seva
ubicació física és ja en terme de Manresa. Des d’aquests cellers s’ha fet un esforç
per recuperar les varietats de ceps autòctones, com el picapoll, i també altres de
foranes.
Pel que fa al senderisme, el municipi té senyalitzades dues rutes que recorren
les diferents fonts: ruta de les fonts de la Solana del Montgròs i ruta de les fonts
de l’obaga del castell de Guardiola.

- 13

Carrer Igualada, al poble de Sant Salvador de Guardiola

Nucli de Salelles
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SÍNTESI HISTÒRICA
- Prehistòria i època antiga
Prehistòria
Fins ara no teníem notícia de cap vestigi arqueològic corresponent a la
prehistòria dins el terme de Sant Salvador de Guardiola. En el transcurs d’aquest
treball hem tingut notícia de la localització, l’any 2015, per part dels guàrdies
forestals, d’un jaciment que podria correspondre al Neolític, calcolític o l’edat
del Bronze. Es tracta d’una possible cista amb túmul situada al paratge conegut
com La Glorieta. En aquest lloc hi ha un amuntegament de pedres i també s’hi ha
recollit ceràmica feta a mà d’època prehistòrica.
Època ibèrica i romana: el pas d’una antic camí cap a l’Anoia
Segons sembla, en un indret proper al mas Enric de la Torre, que nosaltres
hem denominat Torre medieval i mas Antic, l’anterior propietari del mas hi
hauria recollit material arqueològic d’època ibèrica. Tanmateix, la notícia ens ha
arribat per fonts orals i actualment aquest material no està localitzat.
Fruit de les recerques d’aquest treball podem apuntar algunes hipòtesis, fins
ara inèdites i que considerem d’interès, sobre l’ocupació en època romana a Sant
Salvador de Guardiola. Hi ha indicis per pensar que el que posteriorment serà el
camí ral de Manresa a Igualada, i que travessava tot el terme, té un origen antic
que, com a mínim, es remunta a l’època romana. Hi ha força elements que avalen
aquesta hipòtesi. En primer lloc l’existència d’una jaciment romà just al tram
inicial d’aquest camí a Manresa, prop de la Torre de Santa Caterina, el qual
properament ha de ser objecte d’una excavació arqueològica (PIÑERO, 2013). Ja
en terme de Sant Salvador de Guardiola, el camí està documentat en un moment
força reculat: l’any 1009 al seu pas per Salelles. Una mica més endavant, el camí
travessava la riera de Guardiola per un gual situat a l’actual resclosa del Calvet
que ja està documentada l’any 978 (GASOL,1984: 16). Finalment, hi ha diversos
jaciments romans ja en terme de Maians, també prop del pas d’aquest camí.
Més concretament dins del terme de Sant Salvador de Guardiola, aquest camí
determinava l’emplaçament de diversos assentaments, que estaven situats ben bé
a tocar o molt a la vora. El més segur i ben conegut és el jaciment de Pla de Sanç,
que fou objecte d’una excavació en el moment que es va construir la carretera de
l’Eix Diagonal l’any 2003. Els treballs van posar al descobert un mas medieval
que tenia una primera fase corresponent a època antiga. D’aquesta fase es van
identificar un conjunt de vuit sitges que van ser reomplertes entre els segles IVVIII d. C. Per tant, és probable que l’origen d’aquest mas fos una petita vil·la
romana que potser va perdurar fins època visigòtica.
Considerem força probable que el nucli actual de Guardiola tingui el seu
origen en un assentament també d’època romana, situat al lloc conegut com la
Creu dels Set Forats. Aquesta creu indicava una cruïlla de camins: d’una banda el
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camí ral d’Igualada i, de l’altra, un camí transversal que anava cap a Castellgalí,
per l’est, i cap a Rajadell, per l’oest. En una casa del poble de Guardiola situada
al costat de l’antiga cruïlla (i que hem batejat amb el nom de Jaciment del carrer
de Dalt, 8) s’hi va trobar en el transcurs d’unes obres una moneda de bonze
d’època romana. És un indici feble i sense gaire context que caldria validar amb
més proves, però considerem que aporta un cert fonament per parlar d’un
possible antecedent romà del poble de Guardiola. És probable, doncs, que en
aquesta cruïlla de camins hi hagués algun tipus d’assentament que exercís una
certa centralitat en el territori. Aquest lloc es devia perpetuar en el temps com
una mena de punt de referència d’un territori amb hàbitat dispers. En època
medieval el nucli central es traslladà una mica més amunt, al castell, però
finalment el lloc escollit al segle XVII per iniciar un incipient nucli urbà fou altra
vegada aquesta antiga cruïlla de camins.
Finalment hi ha el cas de Salelles. Considerem també força probable l’origen
romà del “lloc de Salelles”, que ja apareix denominat així en la documentació del
segle X. Aquesta terminologia denota que es tracta d’un nucli amb una certa
entitat i tradició o bé d’un gran mas. L’etimologia del topònim, que deriva del
germanisme “sala”, referit a un gran i poderós mas, referma la hipòtesi d’aquest
origen anterior a la sagrera, possiblement en forma d’una vil·la. Ja hem comentat
que el camí d’Igualada està documentat explícitament al seu pas per Salelles
l’any 1009. A més, el camí feia una feia una giragonsa estranya per poder passar
per Salelles. Tanmateix, fins ara no hem pogut trobar cap prova concreta que
confirmi la hipòtesi d’un origen romà d’aquest nucli.
- Època medieval
Pel que fa a l’època medieval ens basem fonamentalment en els treballs de
Jaume Capdevila (2006), amb algunes rectificacions i aportacions per la nostra
part. Cal dir d’entrada que l’actual terme municipal de Sant Salvador de
Guardiola no es va formar fins a principis del segle XIX. En època medieval i
moderna l’actual territori del terme constava de dues demarcacions separades:
d’una banda, el terme del castell de Guardiola i, de l’altra, Salelles que, durant
molts anys, va constituir una entitat municipal independent.
El noble Sal·la, probable fundador del castell de Guardiola
El castell de Guardiola era un castell termenat que incloïa l’actual municipi de
Sant Salvador de Guardiola (menys Salelles) i la zona de Vallformosa
(actualment de Rajadell). És documentat des de l’any 924, però d’aquests primers
moments se’n tenen poques notícies, i es desconeix qui en tenia el domini, tan
eminent com feudal. Probablement el domini eminent no pertanyia als comtes de
Barcelona, i hom tendeix a creure que va ser d’una de les famílies més
importants establertes a la zona, la del noble Sal·la (fundador del monestir de
Sant Benet de Bages), qui va aprisiar les terres i construí el castell. Diversos
documents parlen de la "Guardiola de Salane" o Sal·la, i la situen prop de
Marganell i Castellgalí (CAPDEVILA, 2006: 9, 13; GASOL, 1981: 118). Per tot
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això és molt probable que fos el noble Sal·la qui va fer construir el castell de
Guardiola, igual com va aprisiar el castell de Maians i els llocs de Castellfollit
del Boix i l’Espelt, que es troben camí d’Igualada. A més, la família de Sal·la
tenia diversos béns al terme de Guardiola.
El terme "Guardiola" que apareix en els documents del segle X sembla indicar
la prevalença del lloc com a punt estratègic de guaita, però aviat (el 952) ja
consta com a castell (kastro), tot i que es conserva el mot diminutiu Guardiola,
possiblement en consideració a les dimensions modestes de la fortalesa.

Masia de cal Miralda, emplaçada al lloc on hi havia el castell de Guardiola
Un castell i dues torres de defensa
A l’alta edat mitjana l’antic camí cap a Igualada, així com un altre camí que té
un recorregut més meridional en direcció al Bruc i que posteriorment serà
conegut com a camí de can Maçana (l’actual carretera BP-1101) van continuar
determinant l’organització territorial. Així, el castell de Guardiola es troba en una
situació propera a la cruïlla de camins abans esmentada (la creu dels Set Forats),
però al cim d’un turó proper, de forma cònica i amb un gran domini visual sobre
l’entorn. Des d’època medieval hi ha documentat l’anomenat Camí Missader,
que discorria per la “carena de la Creu dels Set Forats” (anomenada així almenys
des del segle XVIII) i comunicava el punt on hi havia la creu amb el castell. La
primitiva església parroquial estava situada a mig recorregut d’aquest camí, poc
abans d’arribar al castell.
L’excursionista i estudiós Jaume Capdevila aporta un conjunt de notícies
interessants que ens permeten fer un dibuix força precís de com era l’esquema de
defensa feudal entre els segles XI i XIII, amb l’avantatge que podem associar els
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elements amb restes arqueològiques conegudes i que es podrien excavar. Per això
exposem amb un cert detall aquesta part, que considerem d’especial interès per la
història local de l’època feudal. En el seu llibre sobre el castell de Guardiola
Capdevila (2006) sosté que el sistema de defensa feudal estava format pel castell
i dues torres complementàries, una situada a l’est i una altra a l’oest del terme.
Tanmateix, la ubicació concreta de les dues torres dóna peu a una certa confusió.
La torre del costat oest Capdevila la situava, erròniament, al mas Enric de la
Torre. En realitat es trobava molt a prop, en el jaciment que hem anomenat Torre
medieval i mas Antic. Pel que fa a la torre que defensava el costat est del terme,
considerem que la hipòtesi més probable és que estigués situada en el mateix
emplaçament que l’actual torre de la Guíxola. La construcció actual d’aquesta
torre correspon al telègraf òptic del segle XIX, però en aquest mateix lloc hi
podria haver-hi hagut una torre medieval, de la qual no n’haurien quedat vestigis
físics. Aquesta torre est es trobava molt a prop i en certa manera vinculada a un
mas, el Puig de l’Escuder. La documentació deixa clar que es tractava de dues
construccions pròximes però separades.
És molt probable que almenys la torre de la Guíxola tingui un origen anterior
al segle XI. L’historiador Albert Benet (1985: 69) esmenta una “guardiola” que
apareix en la descripció de l’antic terme de Manresa de l’any 978 i que ell situa
en un turó de 401 m prop de Coll d’Arboç. Però per la lògica geogràfica de la
descripció del terme és perfectament plausible que es tracti de la torre de la
Guíxola. Considerem que aquest primer esment de la torre és altament probable
però no segur. En la documentació a partir del segle XIII estudiada per J.
Capdevila la torre ja apareix molt més clarament amb el nom de la Guíxola.
L’altra torre que defensava el terme del castell per la banda de ponent apareix
en els documents com a Turri o Antic de Turri (terme referit a un mas) i està
documentada a partir del segle XIII. Tanmateix, sembla lògic suposar que les
dues torres van originar-se, com a mínim, en el moment en què es bastí
l’estructura de defensa feudal, entre els segles X-XI. Cal recordar que en aquests
moments la marca estava situada al riu Cardener i aquestes eren unes terres de
frontera, en les quals s’hi bastí una sòlida xarxa castral. Cadascuna de les dues
torres, doncs, controlava una de les dues vies principals d’accés cap a les terres
de frontera, en direcció sud-est: la torre de llevant es trobava a la vora del que
més endavant es coneixerà com a camí de can Maçana, que ja existia en època
alt-medieval, mentre que la torre de ponent és relativament propera al camí ral
d’Igualada (PIÑERO, 2013).
Les famílies associades a la funció de vigilància militar de les torres
La funció de vigilància militar que feien els responsables d’aquestes torres es
convertí en hereditària, i les famílies van entrar a formar part de la petita noblesa
local (CAPDEVILA, 2006: 17). Sobre aquestes famílies Capdevila aporta
diverses dades. En relació amb la torre de la Guíxola, l’any 1258 aquesta ja és
anomenada amb aquest nom i hi havia instal·lada la família de Nathalis Ça
Guíxol, la qual, a més de fer de pagesos, complien la funció de vigilància
d’aquesta part del terme. La família Ça Guíxol, per les funcions militars que
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tenia, possiblement també era considerada de la baixa noblesa local. A les
darreries del segle XIII Ponç de Rajadell, senyor del castell de Guardiola, ven al
seu castlà Pau de Guardiola el mas-torre Ça Guíxol. D’altra banda, el mas proper
a la Guíxola anomenat Puig de l’Escuder apareix en documents del segle XIII
amb el nom llatinitzat de Podio. Hi vivia una nissaga d’escuders del castell de
Guardiola. Tradicionalment, un membre de la família Puig (Podio) feia d’escuder
del castlà, un càrrec que es transformà en hereditari i passà a formar part també
de la baixa noblesa. L’any 1256 Bernat de Guardiola i la seva muller Sància van
vendre al prior del monestir de Montserrat el mas Podio o Puig així com els drets
d’altres masos, fent excepció de la torre de guaita. Des d’aleshores la senyoria
del mas pertanyia, doncs, al monestir de Montserrat.
En relació amb la torre del sector de ponent tenim documentades dues
famílies, probablement vinculades a dos elements similars als del sector de
llevant: l’antiga torre i un mas separat. El mas Antich o Antich de Turri
correspondria al que es trobava junt a la torre. Estava sota el domini de l’acabalat
manresà Pere de Roca i hi residia la família Antich, que tenien la condició de
cavallers o homes d’armes. Entre d’altres, l’any 1315 hi ha documentat Guillem
Antich (CAPDEVILA, 2006: 57) i una mica més endavant hi trobem Jaume
Antich, hereu del mas. D’altra banda, hi ha el mas Enric de la Torre, descendent
de l’anterior però en una nova ubicació. A principis del segle XIV hi ha
documentada una família, de cognom Turri, que Jaume Capdevila identifica amb
el mas Antic de la Torre però que nosaltres considerem que podria referir-se a
aquest nou mas: Enric de la Torre. Així, el 1297 el castlà cedia a Pere de Turri la
batllia; és a dir, l’administració general del feu de Guardiola (CAPDEVILA,
2006: 24, 26, 28), i el 1308 el seu fill Galdó es va casar amb Constança, filla del
castlà de Guardiola (CAPDEVILA, 2006: 27). Queda clar, per tant, que els Turri
també mantenien estrets lligams de parentiu amb els estaments més alts del terme
i van aconseguir fins i tot una posició més rellevant que els Antich.
La senyoria del castell de Guardiola
La senyoria del castell de Guardiola va tenir molt poca estabilitat i es
caracteritza pels continus canvis de titularitat al llarg dels segles. Després del
noble Sal·la, el domini passaria al seu fill Sunifred, que sembla que va residir al
castell amb la seva esposa Sesenanda (CAPDEVILA, 2006: 23). Del segle XI a
la primera meitat del XIII tan sols se’n coneixen alguns noms dispersos: Gigó
(1049), Pere de Biure (1183) i Berenguer de Guàrdia (1256). A la segona meitat
del segle XIII se’n van fer càrrec els Rajadell, senyors també del terme del castell
veí. Després de passar per Pere de Grevalosa, a mitjan segle XIV hi ha
documentats diversos membres de la família de Prat. Des de 1355 la senyoria
passà a Jaume Desfar, manresà que va ser conseller del rei Pere III, i després al
seu fill Tomàs Desfar. A principis del segle XV es transmet a la família Ses
Torres. En plena Guerra Civil catalana apareixen com a resultat de la inestabilitat
política successius senyors del castell. Tan sols en un any, el 1463, passà a
obediència reial, a Andreu de Peguera i a Hug de Copons. Aquesta darrera
família el va posseir més de cent anys, fins el 1585 aproximadament.
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Posteriorment la senyoria passà a la família Cassedor, que la va tenir durant el
segle XVII. El 1739 passà a la família Dalmau. El 1772 n’era senyora la
comtessa Isabel Dalmau, titular del marquesat de Moràvia (CAPDEVILA, 2006:
138-139).
Els castlans del castell, la fundació del mas Miralda, el batlles
Pel que fa al rang inferior, els castlans, durant els segles XIII i XIV van
assumir aquesta funció la família Guardiola que, com era habitual, van adoptar el
nom del castell. Aquesta família està documentada des de principis del segle XIII
i va assumir també les castlanies d’altres indrets, com Artés o Mura. A mitjan
segle XIII el castlà era Guillem de Guardiola, i pels volts de 1308, Pau de
Guardiola. Més endavant ja trobem membres d’altres famílies exercint com a
castlans: Geraldus de Turii el 1328 i Berenguer d’Òdena el 1346 (CAPDEVILA,
2006: 136-137). També solien residir al castell els batlles, que tenien la funció
d’administrar el feu i exercir la justícia. Al segle XIII hi ha constància de Romeu
del Mas Soler i de Pere de Turri com a batlles. A principis del segle XIV ho van
va ser Bernat de Talamanca, el seu fill Bartomeu i Jaume Vyastrell.
L’any 1355 hi ha notícies d’un alberg o hospici al castell, el qual seria el
primer antecedent del mas posterior. J. CAPDEVILA (2006: 16, 145) apunta la
possibilitat que fos la família Talamanca qui el va construir entre els anys 1317 i
1355, ja que en algun document apareix com a mas Talamanca, propi de la
senyoria del castell. Més tard aquest esdevindrà el mas Miralda. En el fogatge de
1497 ja consta com a resident al castell un membre de la família Miralda: Joan
Rafael Miralda, possiblement com a batlle, i el 1566 el batlle era Salvador
Miralda (CAPDEVILA, 2006: 19, 26). En un document de 1583 els Miralda
s’anomenen hereus del mas Talamanca, àlies Miralda. Al principi del segle XVI
la família Miralda va adquirir l’heretat a la família noble Copons, senyors del
castell i del terme. En aquest punt el castell es convertí en una masia que ha restat
en mans dels Miralda fins a l’actualitat.
Església i parròquia de Salelles, el sorgiment d’una sagrera
L’esquema territorial de l’altra demarcació, Salelles, és completament diferent
i obeeix al model més clàssic sorgit a partir d’una sagrera al voltant de l’església
parroquial. En una documentació molt antiga (segle X) ja apareix esmentat el
"lloc de Salelles", situat dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, que era molt
més gran que l’actual. El lloc és esmentat per primera vegada l’any 961 en
documents de Sant Benet de Bages, concretament en una afrontació de la
Vallformosa. L’església apareix citada el 1053, i amb la categoria de parròquia es
troba documentada entre el 1025 i el 1050, i confirmada en una relació de
parròquies anterior al 1154. A l’entorn de l’església es documenten el cementiri
(1119) i una sagrera (1131).
L’església formava part de la dotació de la Seu de Manresa, i el paborde
d’aquesta canònica en tenia el patronatge i era qui nomenava els rectors. En
l’aspecte civil existeix una certa confusió. Antoni Pladevall sosté que era una
quadra autònoma i estava sota el domini reial; o sigui que era el veguer del Bages
- 20

el que hi exercia la jurisdicció plena. Tanmateix, sense desmentir aquesta
autonomia com a quadra, en un treball de Marc Torras sobre el paborde de la Seu
de Manresa queda clar que el paborde exercia com a senyor jurisdiccional i tenia
a les seves ordres un batlle a Salelles, que a principis del segle XIV era Felip Prat
(TORRAS, 2015). A part de la Seu de Manresa, des del segle X el monestir de
Santa Cecília de Montserrat tenia possessions també a la parròquia de Salelles,
cedides per diversos fidels.
Tal com hem dit, la sagrera apareix esmentada explícitament l’any 1131, però
probablement devia ser anterior. La seva forma no devia ser gaire diferent de la
que té el poble actual: un petit conjunt tancat en el clos que formen les façanes de
les mateixes cases i que es pot considerar la imatge característica del que van ser
les sagreres medievals. En aquest sentit, junt amb la sagrera de Sant Fruitós de
Bages, la de Salelles constitueix un dels exemples modèlics a la comarca
d’aquest tipus d’assentament.
En la seva "història de la parròquia de Salellas", mossèn Llogari Torruella
(1859: 24-35) elabora el rectorologi. A part d’algunes notícies disperses
anteriors, corresponents al segle XIV, aquest comença l’any 1390, amb
Berenguer Llovet (Berengario Lupeti) i continua ininterrompudament fins a la
seva època, a mitjan segle XIX. El mateix Llogari Torruella és el dissetè rector
de la llista.
La finca anomenada les Guitardes, propietat de la parròquia
Segons consta en el document de nomenament del primer rector conegut de
Salelles, Berengario Lupeti, l’església posseïa unes terres des de molt antic
anomenades les Guitardes. L’any 1396, com que hi havia dificultats per trobar
qui les pogués conrear, s’establiren en emfiteusi a favor de Guillem Gomà, del
mas Gomà (avui Tatjé, al mateix nucli de Salelles) i es canviaren els tractes, per
passar de la quarta part a l’onzena (FARGAS, 2012: 24). Més endavant, al segle
XVII, quan la família Tatjé va ocupar aquest mas els tractes es van tornar a refer
i van continuar sent motiu de disputes encara en el segle següent.
La independència de Salelles respecte de Manresa
Entorn del segle XIV l’antic terme de la ciutat de Manresa va disgregar-se i
diferents pobles de la perifèria, com Santpedor o Sant Fruitós de Bages, van
esdevenir independents. Aquest va ser també el cas de Salelles, tot i que no està
del tot clar si fou en aquest moment o una mica més endavant. En el marc
d’aquest procés, un altre moment rellevant és a finals del segle XVI. El 1582,
després del Concili de Trento, la Seu de Manresa va perdre la facultat de
nomenar els rectors de Salelles, que va passar al bisbe de Vic juntament amb la
facultat de cobrar la part dels delmes i primícies. El 1592 el papa Climent VIII
suprimí les canòniques regulars catalanes i, segons alguns autors han suggerit,
aleshores la jurisdicció de Salelles podria haver passat a la Corona definitivament
(GÓMEZ, 1988: 422). En tot cas, aquest podria ser un nou punt d’inflexió en què
es confirmés la independència municipal de Salelles. De fet, els pocs documents
que ens han arribat pertanyents a l’arxiu municipal de Salelles (i actualment
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conservats a l’Arxiu parroquial) comencen entorn de l’any 1600. D’altra banda,
ja hem dit que, com a mínim des del segle XIV, Salelles comptava amb un batlle
i dos jurats que exercien la jurisdicció civil immediata, cosa que va perdurar fins
a principis del segle XIX.
Els masos a l’època medieval
En absència d’un nucli urbà, a excepció de la petita sagrera de Salelles, en
època medieval l’actual territori de Sant Salvador de Guardiola estava ocupat per
un conjunt de masos dispersos. Tot seguit presentem un llistat dels masos que
hem pogut documentar en època medieval.
Al territori corresponent al terme del castell de Guardiola són els següents:
Fogars (actualment cal Bonastre), Salent o Salt (actualment cal Punces), Puig de
les Esglésies (actualment el Puig), Devesa (actualment els Colomers), Vitalis
(actualment les Tines), Coll, Enric de la Torre, Puig de l’Escuder, Collbaix
(masia del Rauric), Talamanca (actualment cal Miralda), Honor de Corts
(actualment can Batlle), Jover (actualment can Roca), mas Joan (actualment el
Brunet), Devesa de Dalt, Cumbasua (actualment Comasua), Montgròs, Cedrens
(actualment Set Rengs), Torre del Padró ? (actualment Torre Oms), Valldeperes,
Vilalta, Antic (torre medieval i mas Antic), Solerio o Solei (posteriorment can
Gepa), Bullonis (cal Nano), Casis Noves (Casanoves), Pladesans (el mas actual) i
el mas Pla de Sanç (excavat arqueològicament i situat prop de l’anterior).
També hi havia tres masos que constituïen béns dominicals, és a dir, sota
l’explotació directa del senyor del castell: Poalor (mas Poaló), Pastorelles i
Eixartell o Soler (Actualment cal Masats). Finalment, tenim notícia d’una altra
casa, que era el molí del castell (posteriorment molí de Miralda).
A banda d’aquests masos que tenim més o menys localitzats, Jaume
Capdevila n’esmenta d’altres dels quals només se’n té constància documental i
que no podem relacionar amb vestigis concrets. Per tant, podrien estar fora del
terme actual o bé correspondre a altres masos amb una diferent denominació. Són
els següents: Alarigues, Altelió o Talló, antich de Vadó, Vadó, Besuldonis,
Cavardones, Cordelloses, Cutinis, les Poses, Margian, Ordials i Paschalonis (cal
Pasqual?).
Segons aquestes dades, tindríem en el terme de Guardiola una trentena de
masos ben identificats més una dotzena dels quals només en tenim constància
documental.
En terme de Salelles tan sols hem pogut documentar dos masos medievals, a
banda dels que formaven part del nucli de la sagrera, però ben segur que n’hi
havia més. Són els següents: Vyastrello (actualment cal Pinyot Vell) i Sa Serra
(actualment Enric de la Serra).
Un altre nucli important: Sa Serra
Un altre dels nuclis destacats en època medieval era el lloc anomenat Sa Serra
(actualment Brunet), on s’ha conservat la capella de Sant Pere, una de les joies
del preromànic del Bages. La capella apareix esmentada l’any 1035 i als segles
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XIII i XIV ja amb el nom de Sant Pere de Serra. L’obra preromànica, datada a la
segona meitat del segle X, denota l’antiguitat d’aquest establiment que, tal
vegada, constituïa una demarcació o un petit nucli situat en el petit altiplà que es
troba al sector de ponent del terme. Al voltant de l’any 1030 un seguit de llegats
o almoines van propiciar la restauració de l’església. Més tard, amb anterioritat a
l’any 1349, Sant Pere de Serra va restar sota el domini del monestir de Santa
Maria de Montserrat, que posseïa altres béns al terme (CAPDEVILA, 1997: 3;
2006: 78, 79). A partir del segle XIV ja trobem un mas associat a l’església.
Els petits monestirs de Santa Margarida i sant Quintí
Jaume Capdevila ens informa de l’existència de dos petits santuaris o
monestirs que en època medieval van acollir comunitats de deodats. El primer és
la capella de Santa Margarida, que estava situada en terres del mas Servitja
(actualment can Batlle). Ja era construïda el 1285 i va ser residència de diverses
donades que es troben documentades al llarg dels segles XIII i XIV: Berengaria,
filla de Talló (1285); Maria de Fogars (1308); Berenguera, filla de Guillem de
Serra (1321); i Saurina, filla de Guillem de Comasua (1346). El santuari devia
gaudir de força devoció a nivell local, a jutjar per les nombroses deixes i llegats
testamentaris que va rebre des d’èpoques reculades i fins al segle XVII. En un
llegat de l’any 1654 de Valentí Seravija, hereu del mas Montgròs, queda clar que
la capella era propietat del mas Servitge: "deix i llegue a la capella de Santa
Margarida que és del hereu del mas Seravija de dit terme de Guardiola"
(CAPDEVILA, 2006: 42). Actualment, la ubicació d’aquesta antiga capella està
localitzada però es troba totalment arrasada, a l’indret on hi ha unes barraques.
L’altre capella és la de Sant Quintí, que estava emplaçada dins de la propietat
del mas Joverio (actualment Roca) i que va tenir una vida molt més efímera. Les
notícies d’aquest santuari es situen al segon quart del segle XIV, quan va acollir
diversos deodats o donats: Pere de Rovira, documentat entre els anys 1322, 1327
i 1332, i Bernat de Rovira, possiblement un germà seu, documentat el 1335 i
1337. A partir d’aquest any no hi ha més notícies de la capella.
El retaule gòtic del Sant Salvador, de Lluís Borrassà, i el canvi de la
denominació del poble
L’any 1404 el pintor Lluís Borrassà va confeccionar un retaule per a l’església
parroquial de Guardiola dedicat al tema de la Transfiguració del Senyor. La
inauguració d’un retaule del pintor més famós de Barcelona, i per extensió de
Catalunya, devia tenir un gran impacte en un llogaret rural del Bages com
Guardiola. L’arquitecte i historiador de l’art Alexandre Soler i March, que a la
dècada de 1920 va “redescobrir” aquesta obra mestra de la pintura gòtica catalana
i la va adquirir per a la seva col·lecció particular, suggeria la idea que el poble va
començar a canviar la seva denominació en aquest moment. Fins aleshores es
coneixia com el “lloc de Guardiola” i en endavant començaria a denominar-se
“Sant Salvador de Guardiola”, en honor al retaule i al patró de l’església
parroquial. De fet, però, es tracta només d’una idea suggerent, ja que aquesta
nova denominació sembla que no es va començar a generalitzar fins el segle
- 23

XVI. Tot i això, la denominació “Guardiola”, derivada de l’antic castell, va
continuar subsistint. Aquest retaule, com veurem després, roman actualment
desaparegut ja que forma part del cèlebre llegat Muñoz Ramonet, en litigi entre
els seus hereus i l’ajuntament de Barcelona.

-Època moderna
Un esquema de continuïtat en la majoria dels masos
Sobre l’època moderna la informació que tenim és més escassa i irregular, ja
que no existeix un estudi equiparable al que va realitzar Jaume Capdevila sobre
el terme en època medieval.
A tot Catalunya, després de la forta crisi dels segles XIV i XV, molts masos
van quedar abandonats (els “masos rònecs”) i els que van subsistir van quedar
reforçats. Tanmateix, a Guardiola gairebé tots els masos que abans hem descrit
van continuar als segles XVI i XVII. Possiblement, alguns dels que només
teníem constància documental van desaparèixer. Però també en van sorgir de
nous. Per exemple, en aquests segles trobem documentats per primera vegada el
Parrot de la Carretera, el Parrot de la Riera, ca l’Esteve, el Calvet, l’Urpina o el
Graell.
Evolució demogràfica de Guardiola i Salelles
Des del segle XIV fins els segles XVII-XVIII la població de Salelles fou
superior a la de Guardiola. Durant aquest període la població de Guardiola anà
augmentant progressivament fins acabar per superar la de Salelles. Els anys
1377-78 Salelles tenia 8 focs i Guardiola només 3. Tot i que ens trobem en plena
crisi demogràfica del segle XIV la dada contrasta amb l’abundància de masos
que abans hem documentat a Guardiola. Al fogatjament de 1515 Salelles tenia 17
focs i Guardiola 6. El 1553 els focs són 16 i 7 respectivament. L’any 1626
Guardiola tenia 15 cases i 169 habitants. El 1685 es compten 12 cases a Salelles i
16 a Guardiola. El cens de 1718 registra 87 habitants a Salelles i 65 a Guardiola.
En el cens de Floridablanca de 1787 per primera vegada Guardiola supera
Salelles en població. Aquest any es comptabilitzen 48 residents a Salelles i 105 a
Guardiola.
Trasllat de l’església parroquial de Sant Salvador a l’emplaçament actual
(entorn de 1640)
La primera església parroquial de Sant Salvador de Guardiola es trobava en
una ubicació propera al castell. L’any 1640 el culte es traslladà a un nou temple
que es construí en una esplanada pròxima a l’actual poble. Probablement es va
triar el lloc on hi havia la rectoria, ja que per construir la nova església s’hagué
de desmantellar un "casalot". Però en aquest moment encara no existia cap nucli
urbà pròpiament.
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Anteriorment (a les darreries del segle XVI o principi del XVII) s’havia
construït al costat de la primitiva església romànica una altra església, d’estil
gòtic, que va adquirir l’advocació de Santa Maria de Gràcia i que avui encara es
conserva. Tot i l’existència d’aquesta nova capella, hom considerà que calia una
església parroquial més gran i en una ubicació més propera a la zona on hi havia
alguns dels masos principals, que en aquesta època encara romanien dispersos.
L’impulsor de l’obra fou el rector Miquel Pujades, que va comptar amb l’ajuda
d’una comissió formada per ell, el batlle, dos jurats del govern municipal i dos
propietaris de masos benestants. La traça o projecte de l’obra s’encarregà a
l’escultor manresà Joan Generes, que en el contracte consta com a "fuster". En
l’obra hi va participar un encarregat de proveir i transportar la pedra necessària,
que s’havia d’extreure de la finca del mas Miralda i per la qual es desmantellà un
"casalot" arruïnat, i el mestre de cases Jaume Roca amb els seus fills. Devien
començar l’any 1639 i tres anys més tard, el 29 de setembre de 1642,
s’inaugurava la nova església. El preu estipulat van ser 300 lliures, però
probablement hi hagué despeses sobreafegides, les quals van motivar
l’endeutament de la parròquia. Immediatament després es construí al costat de
l’església una nova casa rectoral que, segons es dedueix de la llinda del portal, el
1643 ja era enllestida (CAPDEVILA, 1999).
La parròquia tenia tres confraries, dedicades a Sant Salvador (titular de
l’església), Sant Isidre (documentada a mitjan segle XVII) i el Roser. D’aquesta
última és l’única de la qual se n’ha conservat un llibre. Va néixer l’any 1606 i el
1614 va ser refundada i confirmada, iniciant de nou el llibre de registre. La
confraria del Roser era regida per dos administradors i diversos "capitans".
El sorgiment del nucli urbà de Guardiola
El nucli urbà de Guardiola no va aparèixer fins a finals del segle XVII i es
consolidà al XVIII. La configuració d’aquest nucli, i dels altres elements que
confereixen la centralitat de la població, és certament atípica. D’una banda, hi ha
l’antic castell (que en època moderna ja havia esdevingut el mas Miralda) a dalt
d’un turó. Una mica més avall trobem l’església parroquial. I una mica més avall
encara, a la cruïlla de camins abans esmentada on hi havia la creu dels Set Forats,
hi va néixer l’incipient nucli urbà. Tots aquests indrets estaven comunicats per
l’anomenat camí Missader, que discorria per la carena (més o menys els actuals
carrers de Dalt i de l’Església). Ja hem comentat que probablement l’existència
d’una antiga rectoria va determinar l’emplaçament de l’església. En canvi, per
aixecar les primeres cases del poble, hom va preferir un emplaçament més
cèntric, a l’antiga cruïlla de camins.
Un altre factor a tenir en compte és que la majoria de cases es van aixecar en
terres del mas Servitge (a partir del segle XVIII can Batlle), que les van cedir per
fer-hi els establiments corresponents. Pel que sembla, els propietaris de l’altre
mas important de la zona, cal Miralda, no volien cedir les seves terres. Les
primers cases són les més properes a l’antiga creu (situada a l’actual plaça Onze
de Setembre). El 1773 hi havia les següents: Regordosa, Trullàs, Roca, Trullàs
(Jaume), Masferrer, Brunet i Pujolar (CAPDEVILA, 1999: 11).
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Seguint l’esmentat camí Missader, al final del segle XVIII s’edificaren les
cases del carrer de Dalt. Totes eren força similars i es trobaven al costat dret del
camí, que era propietat del mas Parrot de la Riera, mentre que l’altre costat és
propietat de cal Miralda. En aquest moment van sorgir o es van allargar altres
carrers, al llarg del camí ral d’Igualada (carrer d’Igualada i carrer de la Creu) i
del camí transversal que anava cap a Rajadell passant per can Batlle (actualment
carrer Pesarrodona).
L’època d’esplendor de Salelles als segles XVI i XVII
Ja hem dit que el petit nucli de Salelles, amb la seva parròquia de caràcter
rural, sembla que va gaudir d’un predomini demogràfic respecte a Guardiola. Al
segle XVI el poble de Salelles arriba al seu màxim d’habitants: el 1553 tenia 16
cases, comptant-hi els masos dispersos, mentre que el 1686 eren 12. A partir del
segle XVII s’inicia una pèrdua progressiva de població.
Tal vegada els segles XVI-XVII es poden considerar l’època de més
esplendor de la parròquia de Salelles. Al començament del segle XVII es va
construir la capella dedicada al Roser, i el 1621 es signava el contracte per
construir el retaule que l’havia d’ornar. Els autors van ser els escultors
mallorquins establerts a Manresa Antoni i Miquel Vidal, amb la probable
participació també de Joan Grau, que en aquests moments començava la seva
carrera. Segons es desprèn del contracte, a la parròquia existia una confraria del
Roser, de la qual el rector era el prior i que tenia diversos administradors. Aquest
moment s’aprofità per fer una reestructuració més general de l’edifici de
l’església, que va mantenir, però, la traça romànica.
Un fet que va ser motiu d’una llarga disputa és que els rectors de Salelles no
residien al poble, sinó que tenien la seva casa a Manresa. L’any 1692 els
feligresos van exigir que el capellà, en aquell moment Andreu Bertran, anés a
viure a la parròquia, però el rector, al seu torn, argumentava que els feligresos
tenien l’obligació de satisfer la còngrua per assegurar el seu manteniment.
Aquest any les parts van arribar a un acord de bones intencions, però que no va
arribar a fer-se efectiu. Sembla que la casa rectoral es trobava en mal estat i no
era habitable. El 1729 la disputa per la còngrua es va revifar i el rector, aleshores
Francesc Casadesús, va guanyar un plet, però això tampoc serví de res. L’any
1734 Francesc Farreras determinà cedir al rector la casa contigua al temple que
s’anomenava Casa de l’Obra o de la Lluminària amb la condició que el rector
l’habités. La casa, però, s’havia de reconstruir i, enmig de diversos plets pels
drets de la parròquia que havien d’assegurar el manteniment de l’habitatge, la
qüestió de la casa rectoral va quedar encallada fins a principis del segle XIX.
El molí del Calvet i el molí de Miralda
Fins ben entrar el segle XIX el terme de Sant Salvador de Guardiola es pot
considerar una societat eminentment rural. Segons el cadastre de 1780, l’única
indústria registrada a Guardiola era el molí fariner del mas Calvet. L’existència
d’aquest molí ja consta a mitjan segle XVIII (FERRER, 1982: 33-37), però no en
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sabem l’origen, i va estar en funcionament com a mínim fins a principis del segle
XX, quan es va construir una nova resclosa de gran envergadura.
Al terme existia un altre molí, el molí de Miralda, que ja estava documentat
en època medieval entre els béns dominicals pertanyents al castell de Guardiola.
A principis del segle XVI la família Miralda, propietària del mas construït a les
antigues dependències del castell, va adquirir les terres i propietats dominicals i,
per tant, el molí. Als segles XVII-XVIII les instal·lacions del molí es devien
ampliar i reforçar. Tanmateix, segons el cadastre de 1780, l’únic molí fariner del
terme era el del Calvet. No sabem, per tant, fins quan va continuar fent funcions
de molí. En època més recent, probablement al segle XIX o principis del XX, les
instal·lacions es van reconvertir en una fàbrica d’alcohol de cremar.
A la riera de Guardiola hi havia també un pou de glaç propietat el mas Oller
(ja en terme de Manresa), el qual ja està documentat al final del segle XVIII.
El conreu de la vinya i les fassines
Segons dades del cadastre de 1780, el conreu més important continuava sent
el dels cereals. La vinya, en creixent expansió durant aquest segle, ocupava un
lloc important, però només en el cas del mas Miralda superava en importància el
conreu de cereals. Durant el segle següent, el XIX, el conreu de la vinya passarà
a ser el més important, igual com va passar en la resta de poblacions del Bages.
L’extensió de la vinya s’ha de relacionar amb la fabricació del vi i l’aiguardent.
En terres del mas Parrot de la Riera, entorn del 1750, va començar a funcionar
una fàbrica o oficina d’aiguardent que es compta entre les més antigues.
L’impulsor era Tomàs Fàbregas, sabater i negociant de Manresa. Poc després, el
1780, es constitueix una societat mercantil dedicada exclusivament al negoci de
l’aiguardent que és la primera d’aquestes característiques que està documentada a
Manresa. La formen Josep Regordosa (pagès de Sant Salvador de Guardiola) i els
dos germans Barjau. Aquesta societat té instal·lada dues olles (alambins) i tines
amb capacitat per a 900 cargues en terrenys al mas Parrot (FERRER, 1998: 151).
A més, exportava l’aiguardent per mar a través d’un vaixell que, des del port de
Vilanova, feia la ruta de les Amèriques passant per Cadis.
Aquesta no era l’única fassina del terme de Guardiola. L’any 1760 també hi
havia la de Francesc Miralda, que produïa 23 roves d’aiguardent, i el 1815, la de
Josep Puig (propietari del mas Brunet), que en produïa 640 (GÓMEZ, 1988:
424).
L’any 1815 Marià Altimires, procedent de la casa veïna de La Botiguera, va
comprar la Fassina del Parrot de la Riera, que en aquest moment encara es
dedicava a la producció d’aiguardent. Entorn de 1830, després de la pèrdua de les
colònies americanes, la fassina va deixar de funcionar i la casa va reorientar la
seva activitat cap a l’elaboració de vi.
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Final del segle XVIII: sorgiment del raval del Parrot
L’apogeu de la vinya va comportar un període d’expansió a gairebé totes les
zones rurals del Bages, cosa que va afavorir el sorgiment de nous ravals de cases
pageses entre el final del segle XVIII i la primera meitat del XIX.
Entre 1770 i 1771, en terres del mas Parrot de la Carretera, s’hi va originar el
raval conegut amb el nom del Parrot. Sembla ser que els grans masos de la zona,
cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments,
de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot
de la Carretera. Concretament, el propietari del mas era Josep Llobet, que va ser
qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d’un quartà,
perquè s’hi edifiquessin les cases. Les terres estaven subjectes a la senyoria de la
comtessa Maria Isabel Dalmau. La majoria de les cases pagaven un cens anual en
espècies als propietaris del mas, menys unes poques que havien adquirit la plena
propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d’aquests
anys: 1770 (cal Devesà) i 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX,
Josep Llobet, pare de l’actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Final del segle XVIII: sorgiment de les casetes del sector de Coll d’Arbós
Un altre sector amb noves casetes pageses, tot i que en aquest cas amb una
distribució més disseminada, es va produir a la zona de Coll d’Arbós;
concretament a l’entorn de l’encreuament entre el camí que anava de Guardiola a
Castellgalí i la carretera de can Maçana. Les terres eren del mas Enric de la Serra
i entre final del segle XVIII i principis del XIX els seus propietaris van facilitar
diversos establiments perquè es construïssin les cases. Entre aquestes hi trobem
ca la Dolores, cal Tonet Ferrer, cal Francisquet, cal Teixidor o la casa Isidro
Parrot (ca la Iaia). Els habitants eren parcers que conreaven vinyes del mas i
pagaven també un cens anual per les cases al propietari de l’Enric de la Torre.
Entorn de 1980, a conseqüència d’un conflicte pels drets successoris del mas, els
habitants de les casetes de Coll d’Arbós van aconseguir un acord col·lectiu per
redimir els censos i poder accedir a la plena propietat.
Guerres de Successió i del Francès
Pel fet d’estar molt a prop de Manresa, i en el curs d’importants carreteres que
comunicaven amb Barcelona, les poblacions del terme de Sant Salvador de
Guardiola van sofrir les conseqüències de les guerres de Successió (1705-14) i
del Francès (1808-14). En el primer cas les tropes borbòniques van incendiar
Salelles després d’haver provocat la crema de la ciutat de Manresa el 13 d’agost
de 1713, en el primer episodi important de “terrorisme militar” perpetrat a
Catalunya, que en els mesos següents es saldaria amb la crema d’altres
poblacions importants.
Igualment, l’any 1811, després que tinguessin lloc les batalles del Bruc, les
tropes napoleòniques en revenja van tornar a incendiar la ciutat de Manresa.
Sembla que en aquest moment van incendiar també diverses cases de Guardiola.
En moltes, com per exemple la Fassina o cal Jaume de la Caseta, s’han conservat
bigues calcinades que la tradició oral atribueix a aquest fet. L’estudiós Marc
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Sellarès ha recopilat algunes dades, de moment inèdites, referents a les batalles
del Bruc i altres episodis bèl·lics del segle XIX, com ara les guerres carlines.

-Època contemporània
1840: Creació del nou municipi de Sant Salvador de Guardiola
Del segle XIX coneixem pocs fets rellevants que ens marquin l’esdevenir del
municipi. Sens dubte, però, una decisió transcendent fou la creació del municipi
de Sant Salvador de Guardiola amb l’agregació de l’antic terme de Salelles. El
tràmit s’inicià el 1833, amb la nova organització municipal que s’impulsà en
aquell moment, i culminà l’any 1840. Aquest any s’acaba la història de Salelles
com a municipi independent.
El 1847, segons Pascual Madoz, el nou municipi de Sant Salvador de
Guardiola té 561 ànimes. El 1849, segons el “Nomenclator General de
Poblacions de Catalunya”, Guardiola tenia 83 famílies i Salelles 6.
Pel que fa al nucli de Guardiola, segons una estadística de mitjan segle XIX
Guardiola tenia 611 habitants laics, un capellà i un tinent. La dedicació
majoritària era la de jornaler (157), mentre que els pagesos propietaris i els
arrendataris eren 13 i 13. I un grup força nombrós de 20 persones es declaraven
“pobres de solemnitat” (GÓMEZ, 1988: 420). Continuava sent, doncs, un poble
eminentment rural que va experimentar el creixement generalitzat impulsat per la
gran expansió del conreu de la vinya en aquests anys, per la qual cosa el nucli
urbà també va créixer, tot i que coneixem pocs detalls al respecte.
Construcció de la carretera de can Maçana
Un altre fet que va tenir una influència important fou la construcció de la
carretera de can Maçana, que va constituir el primer camí carreter del Bages i que
permetia comunicar per primera vegada amb carruatges la capital del Bages amb
Barcelona. El seu itinerari seguia un traçat en direcció sud que passava prop de
Montserrat pel coll de can Maçana i continuava cap al poble del Bruc.
L’antecedent d’aquesta carretera és l’anomenat camí de Montserrat, d’origen
medieval i força documentat ja al segle XVII, però el seu traçat era molt
dificultós i accidentat, i tenia fama de ser un dels pitjors camins. Al segle XVIII,
quan es van impulsar una xarxa de carreteres reials a tot Espanya, i molt
especialment la de Madrid a Barcelona (actual A-2), es van fer importants obres
de millora en aquest camí, que sovint utilitzaven els visitants il·lustres per
accedir al santuari montserratí des de la banda de l’Anoia. La moderna carretera
de can Maçana, que anava de Manresa al Bruc i permetia enllaçar amb la
carretera reial, es va construir entre els anys 1804 i 1835, amb un traçat que és
pràcticament el mateix que l’actual carretera (BP-1101). A l’any 1873 aquesta
carretera es va declarar provincial, ja que els municipis afectats tenien serioses
dificultats per fer front a les constants obres de manteniment que comportava.
Uns anys abans, el 1863, ja s’havien nomenat uns peons caminers encarregats de
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manera permanent del seu manteniment. Fins no fa gaires anys encara es
conservava una caseta destinada als peons caminers just al trencall entre les dues
carreteres. Al principi la carretera no tenia cap pont, i els cursos fluvials es
passaven mitjançant guals. Segons consta en un projecte de la Diputació sobre
"puentes para suprimir los vados de las rieras de Guardiola y Rajadell", l’any
1914 es van construir els ponts sobre dues de les rieres: el de Salelles i el del
Xup, ja en terme de Manresa (PIÑERO, 2013: 22).
La nova carretera va permetre que s’establís un servei diari de diligències que
feien la ruta Manresa-Barcelona, i això va donar peu també a la creació de
diversos hostals per donar servei als viatgers. L’hostal més important en terme de
Sant Salvador de Guardiola era el del Brunet. L’any 1833 el propietari del mas
Parrot de la Carretera, Jaume Llobet, obtenia permís oficial per construir-lo. Era
hostal i taverna; és a dir que incloïa pernoctacions i àpats. En aquest document es
declara que es posseeix una casa "capaz para comodidad de pasageros y arrieros
con sus caballerías y a propósito mesón y taberna a un mismo tiempo, y de
mucho interés al público por la particular circunstancia de que cuando en tiempos
lluviosos vienen las rieras de Cornet y Rajadell no queda otro punto a los
pasageros y arrieros que la dicha casa para quedar detenidos y acomodados hasta
poder vadear las dichas rieras." En una memòria inclosa en el mateix document
es calcula que el trànsit diari és de "dos o tres i algun carro", i es declara que la
casa té quatre "aposentos", sala i cuina, més una quadra.
A poca distància hi havia un altre hostal: el de Coll d’Arboç (actualment cal
Teixidor), aquest sense pernoctacions. Ja fora del terme, hi havia l’hostal de can
Maçana, construït l’any 1802. L’Hostal del Brunet va continuar fent funcions
d’hostal fins la Guerra Civil de 1936, quan fou enderrocat.
Mitjans del segle XIX: sorgiment del raval del Sellarès
A mitjan segle XIX hem de situar el sorgiment d’un altre dels ravals pagesos
de Guardiola, el del Sellarès. En aquest cas la casa mare fou cal Xacó: una masia
iniciada als segles XVII o XVIII que, al segle XIX, era propietat de la família
Sellarès. En aquest moment els Sellarès van començar a vendre peces de terra
perquè s’hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d’aquestes noves cases eren els
fills segons d’algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal
Xacó havien perdut la seva fortuna i per això es van veure obligats a vendre
terrenys.
Iniciatives de la parròquia de Salelles (finals del segle XIX i principi del
XX)
A principis del segle XIX es va fer efectiva la nova casa rectoral de Salelles,
quan el 1826 s’hi instal·là el rector. Tot i això, la casa es trobava en mal estat fins
que a mitjan segle XIX el rector Llogari Torruella hi va fer obres: va afegir-hi la
meitat sud, adossada a l’absis romànic. També s’hi construí una cisterna
(TORROELLA, 1859).
Cal dir que, en absència d’un ens municipal fort, i encara més després de
l’agregació al nou terme de Sant Salvador de Guardiola, la parròquia de Salelles
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va exercir, sobretot a partir d’aquest moment, la funció d’aglutinar un nucli rural
amb identitat pròpia i, entre finals del segle XIX i principis del XX, va impulsar
diverses iniciatives d’interès comunitari: el 1879 la parròquia posava en
funcionament l’ensenyament gratuït per a nens i nenes dins de la Congregació de
Maria Immaculada, Sant Lluís i Santa Filomena. També al 1879 s’inaugurava un
nou cementiri, finançat per subscripció parroquial. En aquesta època també
existia un Montepio de socors mutu emparat per la parròquia, i el 1918 es va
crear el Sindicat Agrícol Catòlic, embrió del futur Celler Cooperatiu de Salelles.
Modificacions del terme de la parròquia de Salelles
Entre els segles XVIII i XIX el terme de la parròquia de Salelles va sofrir
algunes modificacions. A mitjan segle XVIII hi hagué un intent per agregar-hi la
parròquia de Sant Joan de Vilatorrada que finalment va quedar en suspensió. En
canvi, a mitjans segle XIX s’agregà a Salelles la parròquia de Vallformosa, un
arranjament que es va fer efectiu el 1877. Aquest any la parròquia de Salelles era
classificada com a parròquia rural del primera classe, i se li van agregar diverses
cases de la de Manresa (com les Ferreres, el Suanya l’Oller o el mas i raval Bon
Plantat), de manera que el nombre de feligresos es va triplicar. Amb aquesta nova
divisió parroquial (vigent actualment) la meitat de la parròquia pertany al
municipi de Sant Salvador de Guardiola i l’altra meitat a Manresa. L’any 1967
encara s’hi agregaria un nou territori al voltant de la nova barriada construïda al
Xup.
1922: Compra col·lectiva de les antigues terres de la parròquia per part
dels pagesos de Salelles
Un episodi important per Salelles fou la compra col·lectiva, a principis de
segle XX, d’un conjunt de terres per part d’un bon grapat de pagesos que les
treballaven. Els trossos formaven part d’una finca antigament coneguda amb el
nom de les Guitardes i que havia pertangut a la parròquia. La finca de les
Guitardes havia anat a parar a mans de Josep Balaguer Martí, del mas Suanya, ja
en terme de Manresa. Altres parts de la finca les van comprar els amos del mas
Calvet i de l’Enric de la Serra. L’any 1922 la família Balaguer, poc interessada
en aquestes terres, tenia intenció de vendre-les i ja tenia emparaulat un
comprador. En aquell moment Lluís Codina Arnau (avi dels actuals propietaris
de cal Lluís) se’n va assabentar i es posà en contacte immediatament amb
l’apoderat de la venda, que era Joan Farreras Permanyer (de la masia de les
Farreres). Després d’unes llargues i complexes negociacions, Lluís Codina, com
a representant dels pagesos de Salelles, va aconseguir arribar a un acord
col·lectiu mitjançant el qual els parcers que treballaven les diferents parcel·les
van poder accedir a la propietat. En els anys posteriors molts d’ells van edificarhi petites casetes que actualment constitueixen el veïnat dispers de Salelles al
voltant del poble.
Salelles, una comunitat pagesa amb un gran dinamisme. L’exemple dels
Fargas i els antecedents de la Cooperativa
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Per entendre les condicions que van fer possible el fenomen del
cooperativisme agrícola que va desembocar en la Cooperativa de Salelles cal
remuntar-se a mitjan segle XIX, quan alguns dels pagesos que conreaven a
parceria les vinyes dels grans masos ja es van començar a establir en les primeres
cases i, progressivament, van formar petites propietats al voltant de la zona de
Salelles. El millor exemple d’això és la família Fargas: en aquesta època tres
germans procedents de Castellgalí s’establiren a la parròquia de Salelles, i durant
les dues generacions següents els seus descendents van anar construint un seguit
de casetes a la zona. Tal com hem dit, la parròquia de Salelles era l’element
aglutinador d’una comunitat formada per petits pagesos acostumats a treballar
dur i que, amb el temps, van anar bastint una estreta xarxa de solidaritat familiar
amb un important esperit de cooperació.
Una mica més endavant, en el context de la crisi agrària que va provocar la
fil·loxera al final del segle XIX i principis del XX, la necessitat dels petits
pagesos d’associar-se es posà encara més de manifest. A Salelles ja existia un
Montepio, anomenat de la Sagrada Família, que havia estat oficialitzat amb uns
estatuts l’any 1918 però que ja funcionava al segle XIX. Aquest mateix any 1918
es fundà a Salelles el Sindicat Agrícol Catòlic, probablement amb una
intervenció molt activa del rector de la parròquia, Mn. Martí Sanglas. El Sindicat
va tancar les portes el 1929, però es pot considerar un primer intent des d’on es
va gestar la futura cooperativa.

1926: creació del Celler Cooperatiu de Salelles i evolució posterior
El moviment cooperativista rural va ser molt actiu en algunes zones de
Catalunya, com Tarragona, però al Bages les experiències en aquest sentit foren
poques i tardanes. Només van reeixir els casos de Santpedor (1925), Salelles
(1926) i Artés (1935). En al cas de Salelles, el 24 de juny de 1926 s’acordà en
una reunió la fundació del Celler Cooperatiu. Els socis fundadors foren 58. El
propietari del mas Oller havia cedit uns terrenys en unes condicions molt
avantatjoses, emplaçats en terme municipal de Manresa. Aquest mateix any
s’aprovaven els estatuts i l’any següent començaren les obres del celler. La
primera nau, formada per dos cossos, va tenir un cost de 150.150 ptes i s’hi
podien elaborar 4.200 cargues de vi. L’any 1933 va tenir lloc una primera
ampliació, amb un allargament de la nau uns 12 metres i amb la construcció de
tres tines subterrànies.
Després de la Guerra Civil, a la dècada de 1950 es va produir un increment
Important de socis, ja que s’hi van incorporar molts colliters de l’àrea del sudoest del Bages. Això va motivar una nova ampliació: l’any 1950 es van fer tres
dipòsits de ciment armat, i l’any 1954 se’n van construir tres més a la banda
dreta. El 1959 es va abordar l’obra més seriosa, amb un allargament del celler de
9 m que tenia com a objectiu incrementar la cabuda i dotar les instal·lacions d’un
punt de venda al detall, junt a una sala d’actes i un habitatge per un vigilant.
Des dels seus inicis, però, la Cooperativa de Salelles va anar diversificant les
seves activitats. Ja l’any 1930 s’havia construït un molí triturador de cereals i
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farratges. Al seu costat l’any 1944 s’hi va construir un forn de pa i un pis pel
forner. El forn, però, va restar inactiu per manca de permisos a causa d’interessos
corporatius fins l’any 1961, i va funcionar fins el 1972. La transformació més
important, però, va tenir lloc a finals de la dècada de 1950, quan el molí
triturador, que havia nascut com un simple complement, va esdevenir una
autèntica fàbrica de pinsos i aviat passà a ser l’activitat principal de la
Cooperativa. El 1964 es construïren dues naus adossades que acollien una nova
fàbrica de pinso, i el 1965 es construïren quatre grans sitges metàl·liques. La
producció de vi, en canvi, a mitjan de la dècada de 1960, començà un descens i
als anys vuitanta va caure en picat. Només en els darrers anys s’ha començat a
revifar gràcies a l’impuls de la Denominació d’Origen Pla de Bages. A la dècada
de 1970 la Cooperativa va participar en iniciatives interessants, com la creació
d’una cooperativa de segon grau, i ha evolucionat oferint nous servies al seus
afiliats.
Cal dir que el Celler Cooperatiu (que, recordem-ho, està en terme de Manresa,
i per això no l’hem fitxat en el present Mapa) ha estat tota una institució per a
Salelles, molt arrelada i vinculada des dels seus inicis a la vida social del poble.
Per sant Isidre, patró de la Cooperativa, s’organitzava la tradicional benedicció
de bestiar i més endavant de maquinària agrícola. L’any 1966, en un intent de
potenciar el vessant més social, s’acordà convertir la sala d’actes en una mena de
centre cultural, però la iniciativa no va reeixir. Des de l’any 1975 és tradició que
cada any per primavera s’organitzi una excursió col·lectiva entre tots els socis.
Guardiola es dota amb nous serveis: construcció de la carretera
d’Igualada i servei d’aigua potable
A principis del segle XX el camí ral d’Igualada es transformà en una carretera
moderna (l’actual C-37 z). En un principi es va adequar el tram entre Igualada i
Maians. L’acabament per connectar amb Sant Salvador de Guardiola i amb la
carretera de can Maçana no es va activar fins l’any 1916. Per tirar endavant
l’obra es van construir diversos ponts. El 1920 la carretera estava acabada i el
poble de Guardiola quedava comunicat per carretera amb Manresa i Igualada.
Aquell mateix any s’inaugurava la línia de transport regular en autobús per part
de la companyia Hispano-Igualadina.
Un altre servei important fou la instal·lació d’aigua potable, promoguda l’any
1926 per Pau Sellarès Cots, veí del poble que, l’any 1932, la va vendre a
l’Ajuntament.
Polarització entre conservadors i progressistes: els locals de la
Cooperativa i la Sala
Igual que en la majoria de pobles, en aquest època els habitants de Guardiola
van quedar polaritzats en dos sectors antagònics: d’una banda els conservadors i
tradicionalistes, de l’altra, els sectors més populars i d’esquerres. Cada bàndol
tenia el seu local de trobada.
La Cooperativa agrupava els sectors més populars i progressistes. Es va
fundar a l’entorn de 1917 com una cooperativa de pagesos i es construí un local
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per a la seva seu al carrer de la Creu. Una mica més endavant un grup
d’accionistes van constituir una associació recreativa i van aixecar l’edifici
adossat que hi ha al costat nord, el qual funcionava com a sala de ball i teatre.
Segons sembla, Simó Cots (“Simon Xineu”) en va ser un dels impulsors i era el
principal accionista.
A l’altre costat del carrer hi havia l’altre local de ball (La Sala), que agrupava
els sectors conservadors del poble. S’havia inaugurat l’any 1912 i substituí
l’antic Casino La Unió (situat a l’actual carrer Pesarrodona). Aquest era un local
més elegant, amb una estètica pròxima al modernisme llavors imperant entre els
ambients de la burgesia.
Radicalització dels dos bàndols durant la segona República i la Guerra
Civil
Durant els anys de la segona República aquesta pugna entre dretes i esquerres
es va radicalitzar notablement al poble. Sembla que per aquest motiu dos mossos
d’esquadra es van instal·lar amb les seves famílies a Guardiola. Un vivia a
l’edifici del primitiu Ajuntament, recentment enderrocat, al carrer de la Creu. En
aquest moment, a més de les dues sales de ball diferenciades, cadascun dels
bàndols tenia la seva línia d’autobús.
El següent episodi pot servir per exemplificar l’ambient de tensió amb què es
vivia aquells anys. Un dia uns clients pujaren a l’autobús d’esquerres de Cal
Peret i el conductor de dretes del Masats ho considerà un greuge. Perseguí l’altre
autobús i, sota la carretera del Calvet, va fer parar l’autobús i va clavar un cop de
puny al conductor de Cal Peret. En esclatar la guerra el conductor de Cal Peret
fou batejat com “el Carnicer de cal Peret” perquè s’agafà la justícia per la mà i
matà el conductor del Masats al mateix lloc del Calvet. Els assassinats eren
Anaclet Masats i el seu fill Josep (propietari i hereu del mas Masats). L’autor del
crim fugí a França, on morí entorn de 1990.
La Guerra Civil
Sembla que l’ambient generat per la Guerra Civil va ser especialment cruent a
Sant Salvador de Guardiola. Al poble hi van haver diversos assassinats, a part del
que ja hem esmentat, i la majoria de víctimes van ser propietaris de masos. El cap
del Comitè revolucionari local era un tal Nemesio Pérez Pérez, i va protagonitzar
més d’una acció violenta. L’estudiós Marc Sellarès ha recopilat una bona
quantitat d’informació a través de fonts orals (de moment inèdita) sobre aquest
període.
Des de l’inici de la Guerra Civil l’any 1936, la Cooperativa de Guardiola es
transformà en sindicat agrari i, després de la guerra, passà a ser la Cambra
Agrària local. Sembla que en algun moment de la postguerra s’hi hostatjaren
presos republicans que eren obligats a treballar en la reconstrucció de la carretera
d’Igualada que havia quedat malmesa. D’altra banda, a l’edifici dels Estudis
Vells, que aleshores acollia l’escola, s’hi instal·laren unes cavallerisses.
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En el moment final de la guerra les tropes republicanes es trobaven
aquarterades a cal Miralda: una masia amb una situació dominant, ja que havia
estat el castell. A partir del 22 de gener de 1939 les tropes franquistes van entrar
al Bages procedents de Calaf i van ocupar Castelltallat, Fonollosa, Aguilar de
Segarra, Rajadell... El dia 24 van entrar a Sant Salvador de Guardiola, des d’on
van preparar l’assalt a Manresa per la carretera d’Igualada. Al poble les tropes
franquistes es van situar a ca la Marcelina, on van instal·lar una metralladora.
Entre aquests dos punts, cal Miralda i ca la Marcelina, es va produir un intercanvi
de trets. També han quedat vestigis de diverses trinxeres fetes pels franquistes
prop de la Pòpia del Montgròs i així mateix hem recollit la notícia d’una fossa de
la Guerra Civil prop de la Botiguera.
La fàbrica de gases
Pel fet de quedar apartat dels principals cursos fluvials Sant Salvador de
Guardiola va quedar al marge del procés industrialitzador que va tenir lloc al
Bages. El municipi va mantenir el seu caràcter completament rural, tot i que
algunes famílies pageses van començar a complementar els seus ingressos anant
a treballar a les fàbriques de Manresa i els Comtals. L’arribada de l’energia
elèctrica va permetre que Guardiola i altres pobles poguessin acollir les primeres
fàbriques.
A Guardiola Esteve Mercadal Monconill, propietari de la casa anomenada cal
Pujolar Vell, feu construir una nau en un terreny de la seva heretat en la qual
l’industrial Balleset hi va instal·lar una fàbrica de teixits que va obrir l’any 1922 i
va funcionar fins el 1935. Després de la Guerra Civil l’industrial Miquel Blàvia
Pallarès va recuperar les instal·lacions, reconvertides en fàbrica de gases. Entorn
de 1948 el recinte es va ampliar amb les dues noves naus situades al sud. Fins
que no van estar enllestides, durant un temps van funcionar alguns telers de la
fàbrica a l’edifici de la Cooperativa. Els anys cinquanta i seixanta van ser el seu
període àlgid. La fàbrica tenia 44 telers i donava ocupació a un bon nombre de
dones, que treballaven en dos torns. Moltes eren noies immigrants vingudes amb
les seva famílies d’Andalusia, i algunes es van casar amb joves del poble. El
mateix propietari de la fàbrica s’encarregava de trobar cases al poble perquè
s’establissin aquestes famílies nouvingudes. La fàbrica va tancar les portes entorn
de la dècada de 1980.
Evolució econòmica, urbanística i demogràfica durant els darrers anys
Un cop superada la crisi provocada per la fil·loxera, durant els primers anys
del segle XX es registra un augment progressiu de la població fins arribar al seu
màxim el 1936, amb 820 habitants al municipi. Des dels anys de la postguerra
fins al 1979 l’evolució del poble ve marcada per un decreixement sostingut de la
població que s’explica, sobretot a partir dels anys seixanta, per l’atractiu que
suposava el desenvolupament econòmic de la ciutat de Manresa, que oferia unes
bones perspectives de millora econòmica i social.
A partir de 1974-75 aquest panorama canvià, ja que la crisi econòmica
mundial d’aquests anys propicià que les indústries busquessin noves
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localitzacions, ben situades i rendibles. Així, a partir dels anys 1978 i 79 moltes
fàbriques i tallers van començar a establir-se al polígon industrial de Salelles.
Paral·lelament, a partir de 1975 es va desencadenar el fenomen de les
urbanitzacions, que va estar caracteritzat per una manca total de planificació,
sobretot en el moment inicial, i es convertí en un greu problema per al municipi.
En aquest moment un nou propietari adquirí les finques dels masos Calvet i
Graells i començà a promoure aquestes dues urbanitzacions. El mateix va succeir
amb els masos del Pinyot Vell i ca l’Esteve. Actualment al municipi hi ha set
urbanitzacions: el Calvet, cal Pinyot, ca l’Esteve, cal Miralda, el Graell, Set
Rengs i la Devesa.
La urbanització del Calvet és la més gran i la més problemàtica per la seva
massificació, per les deficiències de construcció i pel desastre ecològic que ha
comportat. En aquest cas les edificacions s’han anat engalzant tot formant
carrers, talment com si fos un nou poble dintre del poble.
A partir de la dècada de 1980 la tendència demogràfica es va capgirar i la
població va tornar a créixer. Els principals factors que hi van contribuir foren la
instal·lació de noves indústries, la vinguda d’un bon nombre de manresans que
buscaven unes condicions de residències més tranquil·les i l’empadronament
massiu dels propietaris de les urbanitzacions, molts dels quals procedeixen de
l’àrea del Vallès occidental i utilitzaven els habitatges només com a segones
residències. Tot plegat va fer possible que l’any 1984 s’assolís la xifra de 819
habitants.

TOPONÍMIA I ESCUT
El topònim de Guardiola té un origen ben clar i concret, ja que es refereix al
castell del terme, que era un magnífic lloc de guaita; és a dir, una guàrdia situada
en un lloc alterós i amb magnífiques vistes sobre el seu entorn. El fet que
aparegui en diminutiu possiblement denota les dimensions modestes d’aquesta
guàrdia o castell.
D’altra banda, l’afegit de Sant Salvador es refereix al culte principal i patró de
l’església parroquial, dedicada al Sant Salvador. Tal com assenyalem en l’apartat
d’història, en un principi la denominació era simplement “lloc de Guardiola”,
l’afegit de Sant Salvador es comença a generalitzar al segle XVI, tot i que
subsisteix també la denominació més simple de “Guardiola”.
El topònim de Salelles segons l’Onomasticon Cataloniae de Joan
COROMINES (1997: 14) prové del germanisme “sala” en el seu diminutiu
acabat amb “ella”. El terme “sala” va arrelar en la toponímia com a nom de grans
i poderosos masos, amb nombrosos rastres sobretot al nord de Catalunya.
Aquesta explicació lliga amb el possible origen d’un mas o vil·la anterior a la
sagrera de Salelles. Curiosament, també hi hauria la possibilitat, probablement
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molt remota, que tingués relació amb el noble Sal·la que, com hem dit, fou el
probable fundador del castell de Guardiola.
L’escut oficial del municipi de Sant Salvador de Guardiola té com a element
principal un món, que és l’atribut de Sant Salvador, patró del poble. És un escut
caironat en el qual sobre un fons d’atzur s’hi representa un món d’or cintrat de
gules i creuat d’una creu grega patent d’or. A la part superior per timbre té una
corona mural de poble. Aquest escut va ser aprovat el 12 de maig de 1983.

De manera no oficial, pels volts de 1945, Florenci Freixes va dissenyar un
escut de Salelles. Aquest emblema consta dels següents elements: a la part
central, l’escut de Manresa (amb les quatre barres i la creu de Sant Jordi); al
costat esquerre, unes espigues i, a la dreta, una mitra i un bàcul de bisbe. Sobre
les quatre barres hi ha el símbol de la muntanya de Montserrat i, a la part
superior, la silueta de l’església de Salelles.

ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ
Precatàleg d’elements a protegir del POUM
El municipi de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) el 30 d’abril de 2015. Aquest pla preveu la
realització d’un Pla especial de protecció del patrimoni i, mentrestant, avança un
primer llistat o pre-catàleg que inclou 22 elements més dos jaciments
arqueològics que es consideren d’interès i que cal protegir. En l’apartat 2.11 de la
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memòria del POUM (pags. 168-171) s’inclou aquesta llista en la qual es proposa
protegir com a BCIN 1 element, com a BCIL 6 elements i com a Bé de Protecció
Urbanística (BPU) 15 elements més els dos jaciments arqueològics.
Aquest és el llistat d’elements a protegir i el tipus de protecció proposada:
Llistat d’elements a protegir segons el POUM
P1 Església de Sant Salvador de Guardiola
P2 La Sala
P3 Castell de Guardiola
P4 Església de Sant Pere de Brunet
P5 Restes de l’església de St Salvador de G.
P6 Torre d’en Brunet / de Guixola
P7 Capella de Nostra Senyora de Gràcia
P8 Església de Sant Sadurní de Salelles
P9 Enric de la Torre (Turri / Antic de Turri)
P10 Conjunt arquitectònic El Brunet
P11 Cal Miralda
P12 Can Batlle (Saravigia / Ceravigia)
P13 Mas Coll (Colle)
P14 Montgròs (Monte Grosso)
P15 Cordelloses (Cordelosis)
P16 Guixola (El Puig / Podio de Escutiferi)
P17 Enric de la Serra (Sa Serra)
P18 Sínia de la font del Masats
P19 Pont del cementiri
P20 Teuleria de la Font Nova
P21 Teuleria del Pont de Comasua
P22 Forns de la Font de la Tosca

BCIL Volum
BPU Volum
BCIN Integral
BCIL Volum
BCIL Element
BCIL Volum
BCIL Volum
BCIL Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum
BPU Volum

Jaciments
A1 Pla de Sans
A2 Castell de Guardiola

BPU B
BPU B

Els nivells de protecció proposats es defineixen de la següent manera: El
nivell A de protecció es refereix a la figura del BCIN; el nivell B es refereix a la
figura de BCIL. Pel que fa al nivell C de protecció o Béns de Protecció
Urbanística (BPU) s’hi inclouen tots aquells béns que no s’incorporen en els
nivells A i B. Per aquests es proposa un tipus de protecció en funció de la part a
protegir del bé. És a dir:
 Integral: Es protegeix tot el Bé en el seu conjunt (volumetria, interior ...).
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 Volum: Es protegeix la volumetria de tot l’edifici o element ja que es
considera que és el que li atorga singularitat.
 Façana: Es protegeix la façana de l’edifici.
 Element: Es protegeixen elements concrets de l’edifici, ja que aquest ha estat
molt modificat i només una part conserva característiques a protegir.
Pel que fa als béns arqueològics, s’estableixen dos tipus de protecció:
 Tipus A: jaciments arqueològics amb un radi de protecció de 100 m o la que
s’especifiqui en el seu cas.
 Tipus B: zones d’expectativa arqueològica.
Tanmateix, segons es desprèn del que es diu en el paràgraf final d’aquest
apartat de la memòria del POUM, aquesta protecció proposada és provisional
mentre no s’aprovi un Pla especial més detallat. Mentrestant, “el grau de
protecció establert sobre qualsevol bé definit pel Catàleg de béns a protegir
prevaldrà sobre la normativa referida al POUM així com tot el que estableix la
Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de setembre”.
Catàleg de masies
Recentment (9-10-2015) s’ha aprovat el “Pla especial de catalogació de
masies i cases rural en sòl no urbanitzable” (publicat al DOGC el 28-12-2015), el
qual consta de 100 elements. Per a cada element s’estableix una normativa
específica, que marca les pautes de protecció i les possibilitats de reformes i
ampliacions. Entre altres aspectes, es defineixen els volums, volums
recuperables, volums no utilitzables, elements especials a preservar, entorn,
serveis o usos admesos.
Elements declarats Bé d’Interès Local (BCIL)
Al marge del precatàleg o avanç de catàleg de protecció del patrimoni cultural,
que preveu el POUM, l’ajuntament ha impulsat una via no urbanística per
declarar BCIL dos immobles del municipi, mitjançant el procediment que marca
l’article 17 de la Llei 9/1993 del patrimoni Cultural català. Es tracta de la torre
del Brunet o de la Guíxola (P6) (2014) i de la sínia de la font de Masats (P18.
(2015). L’aprovació definitiva va tenir lloc al Consell Comarcal del Bages, el 24
de març de 2014, en el cas de la Torre de la Guíxola, i el 23 de maig de 2016, en
el cas de la sínia de la font de Masats. Els informes preceptius, en ambdós casos,
també han estat redactats per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.
Es dona la circumstància de que la sínia de la font de Masats està inclosa en el
Precatàleg d’elements a protegir del POUM com a BPU, quan en realitat ja està
protegida com a BCIL.
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Elements declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Actualment al municipi hi ha alguns elements que gaudeixen de la
consideració de BCIN. El més destacat és el retaule del Roser de Salelles. Aquest
element tenia la consideració de BCIN pel fet de formar part del Museu
Comarcal de Manresa, ja que l’edifici i les col·leccions tenen aquesta categoria
en funció d’un decret de 1962 (decret 474/1962 del Ministeri d'Educació
Nacional), encara vigent, que declara monuments nacionals determinats museus
incloent-hi el contingut. En sortir del Museu el retaule perdia aquesta categoria,
però el director del Museu va fer un informe favorable per tal que pogués
mantenir-se com a BCIN. En aquests moments aquest expedient està en
tramitació a la Generalitat, que ja ha confirmat que farà una resolució favorable
al manteniment de la categoria de BCIN. Finalment, la GC ha incoat expedient
especific per declarar-lo BCIN (Res. CLT/2553/2016 de 3 de novembre. DOGC
num. 7249 17.11.16).
La resta d’elements que són BCIN no tenen una especial rellevància, sinó que
ho són en virtut de normatives genèriques. D’una banda, tenim les restes del
castell de Guardiola, que està classificat com a BCIN en virtut del decret de l’any
1949, que incloïa sota aquesta protecció tots els castells o fortaleses militars
d’Espanya.
Aquests castells estan matriculats o donats d’alta en el registre de BIC (estatal) i
de BCIN (figura equivalent, a Catalunya), i per tant són BCIN a tots els efectes
(encara que les restes siguin escadusseres). La torre de la Guíxola, tot i ser
militar, no està inclosa en aquest registre, i per tant no la podem considerar BCIN
(per això va ser declarada BCIL de forma singular i específica). De fet,
poquíssimes torres carlines o de telegrafia òptica (construïdes a l’entorn de 1850)
han estat considerades BCIN (via decret de 1949) i la majoria d’elles, com la de
la Guíxola, no tenen aquesta protecció. El llistat de castells registrats com a
BCIN està pendent des de fa anys d’una revisió a fons, prevista per la pròpia llei
però no realitzada.
En un cas similar es troben les creus de terme ja que, segons un decret de
l’any 1963, també passen a ser considerades BCIN les creus de terme o de camí
que tinguin més de 100 anys. En aquest cas hi ha la Creu de Salelles i la creu de
terme de la Torre de l’Om.

EQUIPAMENTS CULTURALS EXISTENTS
L’únic equipament relacionat amb el patrimoni cultural existent a Sant
Salvador de Guardiola és la Biblioteca. Es tracta d’una biblioteca municipal de
dimensions modestes, i que no forma part de la xarxa de la Diputació. Els fons
bibliogràfics són limitats i l’horari d’obertura al públic es limita a unes hores a la
tarda. Els usuaris són bàsicament escolars. A la planta baixa del mateix edifici,
que havia estat originàriament la casa del mestre de l’escola, hi ha la seu de
l’associació La Guíxola, dedicada a temes de recerca i difusió cultural. En el
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local de la Guíxola s’hi organitzen periòdicament exposicions, per exemple, de
fotografies històriques. L’associació conserva una petita col·lecció formada
sobretot per fotografies.
Així mateix, al casal Santmartí, que és el casal cultural i social de Salelles,
es conserva part de la col·lecció de pintura propietat de l’associació de veïns. El
local és la seu de l’esplai d’aquesta localitat i s’hi organitzen també algunes
exposicions per la Festa Major i altres actes culturals.

VALORACIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE SANT SALVADOR
DE GUARDIOLA
Sant Salvador de Guardiola té un patrimoni interessant, fruit sobretot de la
seva tradició com a municipi rural fins fa encara pocs anys. Per això el volum
principal del seu patrimoni es troba a les àrees rurals i és representatiu d’una
societat preindustrial i pagesa. De manera puntual, podem assenyalar també
alguns elements de primera línia, com és el cas de l’església de Sant Pere del
Brunet (una de les joies del preromànic del Bages) o la mateixa sagrera i església
de Salelles. Fent una valoració de conjunt, en destaquem els següents aspectes:
Patrimoni immoble
 Església de Sant Pere del Brunet. És probablement l’element arquitectònic
més valuós del municipi, el qual ha conservat la capçalera d’estil mossàrab
(segona meitat del segle X) formada per un típic arc triomfal de ferradura i un
absis trapezoïdal. Es tracta d’un dels exemples més ben conservats del
preromànic del Bages. L’església forma part del conjunt de la masia del
Brunet, actualment habitada i, per tant, l’accés públic és complicat. La
capella, al trobar-se en una propietat particular, és percebuda pels seus
propietaris més com un problema que com una oportunitat.
 Sínies i elements relacionats amb l’aigua. Dins el municipi hi trobem un
total de deu sínies que en general es troben en un bon estat de conservació i
que són representatives de les diferents formes i tipologies. Hi ha sínies amb
el mecanisme de taps (més antigues) i d’altres de pistons (una mica
posteriors). Faltaria la sínia de catúfols, que va ser la predominant fins el final
segle XIX. Bona part de les sínies es troben concentrades en un tram de la
riera de Guardiola entre el Calvet i Salelles, però també n’hi ha de repartides
en altres punts. Com a exemple d’especial interès cal esmentar la sínia i font
de Masats, d’una tipologia complexa i arcaica, la qual ha estat declarada
BCIL. D’altra banda, a la riera de Guardiola trobem també un interessant pou
de glaç, juntament amb un rec d’una llargada considerable, des d’on es
captava l’aigua per al pou, així com les restes d’un aqüeducte que fou destruït
recentment per una riuada.
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 Masies i cases de pagès. Trobem un conjunt extens i molt interessant de
masies històriques, la gran majoria originàries a l’edat mitjana i que han
derivat al llarg dels anys en grans casals amb un ric patrimoni associat:
arquitectònic, moble, documental, i amb elements rurals diversos com ara
pous, cisternes... Entre els exemples més notables destaquem l’Enric de la
Torre, l’Enric de la Serra, ca l’Esteve, cal Miralda, can Batlle, el Brunet, el
Calvet, Comasua, Set Rengs i la Torre Oms. I també algunes que es troben
actualment en ruïnes però que mantenen un gran interès, com les Tines,
Montgròs o Valldeperes. Existeix també un conjunt nombrós de cases de
pagès de menor entitat, la majoria d’èpoques més recents però algunes amb
un patrimoni molt interessant. Aquesta arquitectura rural és un dels principals
valors d’un municipi de tradició pagesa com Sant Salvador de Guardiola i ha
de ser una prioritat la seva preservació.
 Torres de defensa medievals, que formaven part del sistema de defensa
feudal. El principal element d’aquest sistema, el castell de Guardiola, s’ha
conservat molt parcialment però la constatació del seu emplaçament al cim
d’un turó dominant és molt il·lustrativa. En combinació amb el castell
existeixen dos sectors d’interès. El primer és a l’entorn de la torre de la
Guíxola (que és una construcció del segle XIX, una torre de telegrafia òptica
declarada BCIL) però que molt probablement es construí sobre una anterior
torre de guaita medieval, associada a un mas turriforme, actualment en ruïnes
(el Puig de l’Escuder), que també formava part d’aquesta defensa. El segon
conté les restes arqueològiques d’una altre torre de defensa que posteriorment
derivà en un mas (torre medieval i mas Antic), situades molt a prop d’un dels
masos històrics: Enric de la Torre. Considerem que aquest conjunt d’elements
tenen un potencial interessant, tant de cara a la recerca com de cara a la
difusió del passat medieval.
 Altres elements medievals del municipi que es podrien vincular amb els que
acabem de descriure són l’església i la sagrera de Salelles. La sagrera de
Salelles es pot considerar un cas modèlic i paradigmàtic de sagrera medieval;
junt amb la de Sant Fruitós de Bages, és un dels exemples més representatius
de la comarca. Es pot tenir també en consideració la capella de Gràcia, d’estil
gòtic, tot i ser una construcció ja del final del segle XVI o principi del XVII.
Està situada al costat de les ruïnes de la primitiva església parroquial
romànica.
 Elements menors del patrimoni rural, que formen un conjunt força extens i
interessant format, entre d’altres, per un gran nombre de barraques de pedra
seca, així com pous, tines (algunes, molt poques, isolades enmig del camp),
creus de terme, etc.
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Església de Sant Pere del Brunet
Patrimoni moble
 Retaules gòtics i barrocs. En aquest àmbit la història dels diversos
elements ha estat certament atzarosa i lligada a diferents avatars. Podem
parlar de tres retaules destacats. El primer és el retaule gòtic del Sant
Salvador, de Lluís Borrassà, que fou comprat a principis de segle XX, fou
exposat al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i retornà
posteriorment al seu propietari (col·lecció Muñoz Ramonet). Quan aquesta
col·lecció privada fou donada en herència a l’Ajuntament de Barcelona, es va
iniciar un llarg litigi, encara en curs, amb les filles de Muñoz Ramonet, que
inicialment havien disposat del fons. Actualment, el retaule és una de les
peces d’aquesta col·lecció que es troba desapareguda o no localitzada. El
segon és el retaule gòtic a la masia del Brunet, un altre d’autor desconegut,
que es va conservar fins fa poc a la masia i que en aquest cas va ser venut no
fa gaires anys a un particular que no s’ha pogut pogut identificar. Finalment,
el tercer és el retaule del Roser de l’església de Salelles, d’època barroca,
que va ingressar després de la Guerra Civil al Museu Comarcal de Manresa,
on en els darrers anys ha estat exposat, cosa que va motivar un contenciós
entre l’Ajuntament de Manresa i la parròquia de Salelles que s’ha tancat
recentment (2016) amb el retorn del retaule al seu lloc originari. Es tracta
d’un dels poquíssims casos a Catalunya i a l’Estat en què un objecte que
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formava part d’un museu ha retornat al seu lloc d’origen. Sigui quina sigui la
valoració d’aquest procés, complex i amb moltes implicacions i factors en
joc, el cert és que el cas ha aconseguit un més que notable ressò en els mitjans
de comunicació. Avui, el retaule de Salelles és dels pocs retaules barrocs que
es poden contemplar in situ. En un entorn proper només hi ha els exemples
dels retaules de les esglésies d’Oló (anteriorment dintre del Bages però
actualment al Moianès) o del Miracle. La ciutat de Manresa va destacar per
un notable dinamisme artístic a l’època del barroc, cosa que es va traduir en
un bon nombre de tallers d’escultors de retaules, i una mostra molt
representativa s’exposa al Museu Comarcal de Manresa. D’altra banda, per a
Salelles el retorn del retaule ha significat un motiu de celebració i d’orgull
com a poble i ha permès gaudir novament d’una obra d’art religiós en el seu
context i amb la seva funció originària. Així doncs, en aquesta situació, el
retaule de Salelles constitueix un element amb un gran interès i potencial,
però de tractament complex. Per al de fer-ne una valoració més precisa caldrà
esperar un temps i tenir en compte els diferents factors en joc: mesures de
conservació, nombre de visites, rendibilitat social, etc
 Col·leccions de pintura. L’associació de veïns de Salelles conserva una
pinacoteca fruit dels més de quaranta anys del concurs de pintura ràpida del
poble, considerat entre els de més tradició a la comarca i que sol comptar amb
la participació de membres del Reial Cercle Artístic de Barcelona entre el
jurat. La col·lecció aplega més de 200 obres, amb representació dels pintors
locals més coneguts i també d’alguns artistes d’arreu de Catalunya. Entre
d’altres, Josep Vila Closes, Ernest Descals, Lluís Roure o Joan Sallent.
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola també compta amb una
col·lecció de pintura, fruit d’un concurs que va tenir, però, una durada més
curta.
 Col·leccions particulars. Esmentem dos casos ben diferents. D’una banda,
una col·lecció de motos de la marca Ossa. De l’altra, la col·lecció particular
aplegada per l’antic propietari de la masia de l’Enric de la Torre, Manel
Fortuny. Aquest va recopilar una col·lecció gens menyspreable fruit
d’algunes excavacions que va realitzar pel seu compte els anys 1990 en una
torre medieval i composta també per altres objectes que va anar recollint en
indrets de la seva propietat o que va adquirir, de procedència forana i diversa.
Entre d’altres elements hi havia una espasa o punyal medieval, ceràmica
possiblement ibèrica i d’altres èpoques, fotografies... Aquesta col·lecció, que
es conservava en una de les estances de la masia, després de la mort del seu
propietari en bona part es va vendre a antiquaris, però el cert és que de
manera precisa se’n desconeix la situació. Considerem que és una qüestió
prou interessant per a la història i el patrimoni del municipi sobre la qual
caldria tenir més informació.
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Retaule del Roser de Salelles
Patrimoni immaterial
 La Festa del Panellet. És sens dubte la tradició més singular i genuïna de
Guardiola. Té el seu origen en un passat remot i el seu simbolisme es pot
vincular a rituals ancestrals de caràcter agrícola per protegir la terra en el
moment en què el blat comença a créixer per primavera; també el panellet
remetia a una pràctica de solidaritat cap als més pobres de la comunitat, i la
cultura popular li atribuïa unes propietats curatives i miraculoses.
Tradicionalment la festa era també el principal motiu de retrobament amb els
guardiolencs que vivien fora. Es tracta, doncs, de la festa que dóna més
identitat al poble de Guardiola, però que en els darrers anys ha anat caient en
una inèrcia que fa que avui tingui pocs elements atractius.
 Les caramelles tenen una important tradició i arrelament al municipi,
especialment les de Salelles, però també les de Guardiola. Antigament anaven
associades al ball de cascavells, molt típic del Bages, però aquesta tradició
s’ha perdut a la població en els darrers anys.
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Festa Major de Salelles
Patrimoni natural
 Gorgs i congost de la riera de Guardiola. Des del punt de vista natural i
paisatgístic un dels racons més interessants és el segon tram de la riera de
Guardiola, en el qual aquesta queda encaixonada tot formant diferents gorgs
al llarg d’un espectacular congost. Hi trobem els gorgs de Biarritz, de l’Oller
i, ja fora del terme, el Gorg Salat. També una codina espectacular anomenada
la Llosa, i els boscos de l’obaga de l’Otzet: un dels llocs del Bages on la
vegetació primitiva està més ben conservada, i que presenta una fauna
interessant, amb espècies difícils de trobar, com el duc. Alguns d’aquests
espais, com el gorg del Biarritz o la font del Calvet, van ser llocs d’esbarjo
molt populars durant els anys seixanta, quan molta gent s’hi anava a banyar.
La construcció de la urbanització del Calvet va provocar la contaminació de
les aigües i aquest incipient turisme va quedar estroncat. D’altra banda, en el
sector més oriental d’aquesta riera la inaccessibilitat del lloc ha estat
precisament el principal factor que ha permès la conservació d’unes
condicions naturals gairebé verges i amb molt poc rastre de la presència
humana.
 Serra de Gallcanta i la Melera. A l’altra extrem del terme hi ha la zona
muntanyosa de més altitud. La serra de Gallcanta i la seva continuació cap a
l’est, la Melera, inclouen alguns cims emblemàtics, com la Pòpia del
Montgròs, i permeten gaudir d’una vista panoràmica espectacular. La carena
d’aquesta serra es pot resseguir mitjançant un corriol que pràcticament
coincideix amb la línia del termenal amb Rajadell.
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 Les fonts. El terme compta amb un interessant conjunt de fonts, 22 de les
quals han estat aplegades a la web de l’Ajuntament. Algunes d’aquestes fonts
formen part de dues rutes senyalitzades per l’Ajuntament que les
ressegueixen: la ruta de les fonts de la Solana del Montgròs i la ruta de les
fonts de l’obaga del castell de Guardiola.

Riera de Guardiola al sector de la Llosa

ANÀLISI QUANTITATIU DELS ELEMENTS INVENTARIATS
Àmbit i tipologia dels elements
S’han inventariat un total de 439 elements, una xifra que considerem molt alta
en relació amb l’extensió del terme i el nombre d’habitants del municipi. Pel que
fa a àmbits i tipologies dels elements inventariats, el predomini, com és normal,
és dels béns immobles i especialment dels edificis. D’un total de 237 edificacions
(entre edificis i conjunts arquitectònics) 28 pertanyen al nucli urbà de Guardiola,
116 són masies o cases rurals i 93 corresponen a barraques de pedra seca, les
quals s’inclouen en la categoria d’edificis. Cal destacar, en aquest sentit,
l’important nombre d’edificacions rurals disperses, propi d’un municipi rural
com Sant Salvador de Guardiola. També és destacable el nombre d’obres civils,
que inclouen 6 ponts, 2 camins i 4 elements relacionats amb infraestructures
hidràuliques. Les xifres són les següents:
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Patrimoni immoble (total: 357)
Edificis: 218
Conjunts arquitectònics: 19
Elements arquitectònics: 93
Jaciments: 13
Obra civil: 14
Patrimoni moble (total: 14)
Elements urbans: 3
Objectes: 5
Col·leccions: 6
Patrimoni documental (total: 8)
Fons d’imatges: 1
Fons documentals: 7
Fons bibliogràfics: 0
Patrimoni immaterial (total: 24)
Manifestacions festives: 9
Tècniques artesanals: 0
Tradició oral: 10
Música i dansa: 1
Costumari: 4
Patrimoni natural (total: 36)
Zones d’interès: 33
Espècimens botànics: 3

Tipologia d'elements
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Immoble

Moble

Documental Immaterial

Natural
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Cronologia
Pel que fa a l’època dels elements inventariats, es constata un lògic predomini
dels elements del segle XIX i XX (època contemporània), amb 261 elements;
seguits de l’època moderna (128 elements) i l’època medieval (13 elements).
Mentre que les èpoques anteriors són testimonials: època antiga (1 element),
prehistòria (2 elements). També hem fet constar els elements naturals, que no
corresponen a cap època (34 elements). Cal dir que, en alguns elements,
l’atribució a una època concreta és relativa; així, la majoria de cases de pagès
construïdes amb anterioritat al segle XIX hem optat per incloure-les en l’època
moderna.

Cronologia
300
250
200
150
100
50
0

Titularitat
La titularitat és majoritàriament privada (364 elements), mentre que els
elements públics tenen una presència molt menor (75 elements). La major part
d’aquests elements públics es refereixen al patrimoni immaterial (manifestacions
festives, tradicions orals, etc).
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Titularitat
400
300
200
100
0
Públic

Privat

Estat de conservació
L’estat de conservació del patrimoni de Sant Salvador de Guardiola és en
general bo. El nombre d’elements qualificats en bon estat és de 257; en estat de
conservació regular, 117; i 65 que consten en estat de conservació dolent.

Conservació
300
250
200
150
100
50
0
Bo

Regular

Dolent
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3. Llistats d’elements no fitxats
Aquesta memòria inclou un seguit d’elements que per diverses raons (manca
de confirmació; manca de localització; desapareguts; d’interès dubtós;...) no han
estat inventariats i donats d’alta al Mapa amb fitxa pròpia. Tot i així, en el
present apartat hem volgut recollir informació rellevant sobre aquests elements
Criteris de selecció
Per elaborar aquesta llista hem seguit els següents criteris a l’hora de fitxar o
no fitxar:
 Hem inclòs en aquesta llista elements mobles que es troben en una
ubicació desconeguda i/o dels quals desconeixem els propietaris, com és el
cas dels dos retaules gòtics que més avall descrivim detalladament. Tot i
ser d’un gran interès patrimonial, no els hem pogut fitxar.
 Edificis o elements enderrocats o ja no existents però que tenen un valor
per a ésser documentats, com en el cas de l’antic edifici de l’Ajuntament.
 Alguns masos o jaciments dels quals tenim notícies documentals però que
no hem pogut localitzar en una ubicació concreta.
 Elements arqueològics dels quals tenim una informació molt parcial i
incompleta, que són de menor entitat o dels quals no tenim prou dades per
fer-ne una mínima valoració.
 Igualment, llegendes o tradicions que no tenen prou base per fer-ne una
valoració mínimament precisa.
 Hi hem inclòs també aquells elements que tenen un interès molt limitat,
però que val la pena que apareguin almenys referenciats.
 En els casos en què la referència a un element d’aquestes característiques
es pot incloure en una de les fitxes inventariades, normalment en el camp
d’observacions, hem optat per no desenvolupar-la de nou en aquest apartat
d’elements no inventariats.

- Elements mobles: retaules
Retaule de la Transfiguració de Sant Salvador de Guardiola
Retaule gòtic, obra del pintor Lluís Borrassà, que procedeix de la primitiva
església parroquial de Sant Salvador de Guardiola, que després va passar a la
capella de Nostra Senyora de Gràcia i més endavant a la col·lecció Muñoz
Ramonet. Aquesta col·lecció és actualment propietat de l’Ajuntament de
Barcelona. El retaule de Lluís Borrassà, però, és una de les obres desaparegudes
d’aquesta col·lecció.
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Està dedicat al tema de la Transfiguració; és a dir, el moment de la vida de
Crist en què aquest hauria experimentat una metamorfosi en la seva aparença
corpòria que revelaria la seva naturalesa divina. Aquest episodi es va identificar
amb la idea de Crist com el Salvador, i es celebrava en la festivitat de Sant
Salvador, el 6 d’agost. El culte es va difondre sobretot a partir del segle XII,
moment en què es consagrà la nova església romànica que des d’aleshores es
conegué amb el patronímic de “parròquia de Sant Salvador”.
El retaule constava d’una predel·la (que no s’ha conservat però que tenia
quatre escenes més el sagrari al mig) i un cos superior rematat en forma
semicircular. La taula central representa el Sant Salvador en una forma
majestàtica que recorda els frescos romànics. Està encerclat dins una mandorla i
acompanyat per les figures simbòliques dels quatre evangelistes situades als
angles. A la part superior del carrer lateral esquerre s’hi representa la
Transfiguració. Hi veiem la figura del Salvador embolcallada en un nimbe boirós
a la part alta, assistit pels profetes, mentre que a la part inferior els apòstols,
encegats i espaordits pel resplendor dels raigs, són abatuts a terra. A la part
inferior hi trobem l’Últim Sopar, una composició simètrica en la qual sant Joan
es recolza a la falda del Salvador i Judes, cobert amb un mantell groc, es
denuncia davant dels seus companys avançant la mà cap a la plata de l’anyell. Al
carrer dret, a la part superior, s’hi representa la captura de Jesús a l’hort de
Jetsemaní, una escena plena de vida en la qual Judes besa Jesús, mentre que sant
Pere empenta el soldat tot brandant l’espasa enlaire i els soldats romans i jueus,
que il·luminen amb atxes i llanternes, corren a la brega. A la part inferior hi ha
l’escena de Crist ressuscitat apareixent-se a les tres Maries. El Salvador té
enfront a Maria Magdalena, que es llença als seus peus. Les santes dones es
dirigeixen al sepulcre amb capses d’essències per ungir el cos de Crist, però el
troben ressuscitat, i uns àngels mostren la tomba buida, amb la llosa aixecada.
Unes filactèries reprodueixen el diàleg que mantenen amb les Maries. A la part
superior s’hi representa l’Ascensió.
En l’actualitat, Lluís Borrassà continua sent valorat com un dels màxims
exponents de la pintura gòtica catalana. Nascut a Girona i fill de pintor, va
traslladar-se a Barcelona, on vers el 1400 ja hi tenia un taller perfectament
estructurat. Tradicionalment s’ha considerat l’introductor del corrent anomenat
gòtic internacional, d’influència francesa, que a principis del segle XV va
substituir l’estil italianitzant que predominava a Catalunya el segle anterior.
Tanmateix, ell no va ser l’únic renovador de la pintura catalana en aquest
moment, i sembla més exacte afirmar que va ser l’adaptador de més èxit d’aquest
nou estil.
La seva obra es caracteritza per un estil viu, molt expressiu en les cares, que
reflecteixen uns estats d’ànims plens de sentit dramàtic. Els darrers estudis posen
de relleu el paper d’alguns dels ajudants que treballaven en el seu taller,
especialment de l’esclau Lluc Borrassà, que es diferencia del mestre per un estil
més suau. Aquests trets estilístics sembla que són presents en el retaule de Sant
Salvador de Guardiola, fet que denotaria una participació destacada de Lluc, tal
com suggereix Ruíz Quesada (1998).
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Aquest retaule té al seu darrere una llarga i enrevessada història. El van
encarregar Romeu Pastorelles, pagès del lloc de Guardiola, i Ramon de
Montgrós, de la masia de Guardiola del mateix nom. Era el 27 d’agost de 1404 i
la destinatària del retaule era la primitiva església parroquial de Sant Salvador de
Guardiola, que actualment es troba en estat de ruïna. Amb la construcció d’una
nova capella gòtica (dedicada a Nostra Senyora de Gràcia) al costat de l’anterior,
el retaule de Borrassà, així com la imatge de Nostra Senyora de Gràcia, van ser
traspassats a la nova ubicació. No en tenim cap més notícia fins que pels volts de
1920 l’arquitecte i historiador de l’art Alexandre Soler i March va “redescobrir”
aquesta joia de la pintura gòtica catalana.
El mateix Soler i March (1921-26) relata aquest episodi i els seus antecedents
en un article publicat a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. Lluís Borrassà
va ser “descobert” a mitjan segle XIX per Josep Puiggarí, i fou el primer pintor
català medieval de qui es tenia notícia, amb noms i cognoms. El contracte de
Guardiola va ser un dels quatre primers que van portar a Puiggarí a identificar
aquest artista. El primer va ser el de la confraria de sabaters de Manresa per la
fabricació un retaule dedicat a Sant Antoni Abat, del qual avui només se’n
conserva una escena, inserida en el retaule de l’Esperit Sant de la basílica de la
Seu (YARZA, 1993: 63). El cas és que aviat Lluís Borrassà es convertí en el més
conegut dels pintors quatrecentistes catalans i se li van atribuir nombroses obres,
moltes de dubtoses, malgrat que fins a començaments de segle XX l’única obra
real autentificada era un retaule del convent de Santa Clara de Vic, identificat per
Mn. Gudiol. En aquestes circumstàncies, Alexandre Soler i March, pertanyent a
una família arrelada a Manresa, va decidir emprendre una recerca per identificar
el retaule de Guardiola. En un relat molt viu explica com va començar a buscar
primer a la Seu de Manresa, i després a l’actual l’església parroquial de Sant
Salvador de Guardiola, on va interrogar a clergues i gent del poble sense que
ningú n’hi sabés donar raó. Finalment, va fer una última temptativa a la capella
de l’antic castell de Guardiola, propietat de la família Miralda, on va trobar “brut
i malparat el retaule de Borrassà, coincidint de forma, de mides i d’assumptes
amb la contracta coneguda (SOLER I MARCH, 1921-26: 146)”. Sols hi mancava
la predel·la. El de Guardiola era la segona obra de Borrassà que es podia
identificar, i això va permetre a Soler i March confirmar l’atribució d’un altre
retaule conservat a Terrassa, el tercer. En el seu article, Soler i March dóna
detalls curiosos que apareixen en el contracte d’aquest retaule. Segons diu, a
Barcelona els dos representants de Guardiola, “malfiats dels enganys de la
capital, s’adjuntaren amb els mercaders d’ella, els germans Pere i Jaume Rigolf,
que coneixien els obradors i el preus corrents i vigilarien l’execució de l’obra”
(SOLER I MARCH, 1921: 148). Els dos guardiolencs van lliurar a en Borrassà la
“fusta del retaule”: una plantilla amb les mides, preses del front de l’absis
romànic, les quals coincideixen amb les mides dels fonaments que s’han
conservat d’aquesta església. El preu convingut va ser de 70 florins: 12 per
l’encàrrec, 20 per Totsants i 38 en acabar el retaule. L’encàrrec es va signar a
finals d’agost, i en el contracte s’estipulava que s’havia de col·locar a lloc vuit
dies abans de Nadal. Per tant, l’obra es va haver d’executar en només tres mesos.
Cal dir, però, que el taller de Lluís Borrassà a Barcelona, molt ben organitzat i
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amb una notable especialització del treball, era probablement el més actiu i el
que atenia un major nombre d’encàrrecs. La inauguració d’un retaule del pintor
més famós de Barcelona, i per extensió de Catalunya, devia tenir un gran impacte
en un llogarret rural del Bages com Guardiola, fins el punt que Soler i March
suggereix que el que fins aleshores es coneixia com el “lloc de Guardiola” va
passar a ser conegut en endavant com “Sant Salvador de Guardiola”, en honor a
aquest retaule i al seu culte. De fet, sembla que aquesta denominació es comença
a generalitzar a partir del segle XVI.
Un cop feta la troballa Alexandre Soler i March va comprar el retaule a la
família Miralda, propietaris de la capella i del mas que és el successor del castell
de Guardiola. Posteriorment, el retaule va anar a parar a la col·lecció de Ròmul
Bosch Caterineu, i durant una llarga temporada va estar exposat al Museu d’Art
de Catalunya.
Ròmul Bosch i Catarineu fou un industrial del tèxtil i gran col·leccionista
d’art, molt interessat especialment en la pintura medieval catalana. L’any 1934
va haver de dipositar gran part de la seva col·lecció als museus de Barcelona com
a garantia d’un préstec concedit per la Generalitat. El 1936 va morir sobtadament
i la col·lecció va romandre custodiada pels museus fins que el 1944 el magnat
Julio Muñoz Ramonet va adquirir la Unión Industrial Algodonera, empresa
associada a Bosch Catareneu i així es convertí en propietari de la col·lecció.
Julio Muñoz i Ramonet havia amassat la seva fortuna amb l’estraperlo i
gràcies als estrets contactes que tenia amb els estaments franquistes en els anys
de postguerra, va arribar a constituir un gran imperi industrial. Com ja hem dit, el
1944 va adquirir la Unión Industrial Algodonera, i amb l’eliminació de l’antic
deute, va adquirir el dret a recuperar la col·lecció d’art de Ròmul Bosch
Caterineu. Un cop pagada la fiança, Julio Muñoz va retirar les obres que més li
van interessar i va bastir així la seva pròpia col·lecció. Ja al final de la seva vida,
i després d’haver-se destapat un escàndol financer, Muñoz va fugir a Suïssa, on
va morir el 1991 havent signat un testament en el qual deixava a l’Ajuntament de
Barcelona el seu luxós palau del carrer Muntaner junt amb la seva impressionant
col·lecció d’art. Després de 17 anys de litigi entre l’Ajuntament i les hereves de
Muñoz, el 2014 el contenciós va entrar en una nova fase, després de comprovarse que faltaven 853 obres de les que constaven inicialment als inventaris. Més
recentment l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura, ha
elaborat dos inventaris: un de les obres que es troben presents al palau i un altre
de les no presents. El retaule de Sant Salvador de Guardiola forma part de
l’inventari de les obres absents.
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Retaule de la Transfiguració de Sant Salvador de Guardiola (foto: autor
desconegut)
Retaule de Sant Pere del Brunet

- 55

Retaule gòtic de fusta policromada procedent de l’església preromànica i
romànica de Sant Pere del Brunet. Es conservava a la masia del Brunet, adossada
a l’església, fins que pels volts de l’any 2000 fou venut. Fins aleshores era
probablement l’únic retaule gòtic rural del Bages que es conservava en el seu lloc
d’origen. Es tracta d’una obra de petites dimensions, d’autor desconegut. Està
dedicat a Sant Pere, titular de l’església, i adopta la forma de tríptic amb la
corresponent predel·la a la part inferior. En el registre central hi trobem la figura
de Sant Pere, coberta sota un dosseret de fusta calada, amb unes claus enormes a
la mà dreta i un llibre obert a l’esquerra. A la part superior o pinacle hi ha la
Crucifixió. Al costat esquerre s’hi representa l’escena de “Quo Vadis” i la
Crucifixió de Pere. Al costat dret, hi veiem la predicació de Pere i la vocació dels
dos primers apòstols al llac Tiberíades. Al bancal o predel·la hi trobem quatre
santes a mig cos (Eulàlia, Magdalena, Tecla i Llúcia) que tenen a la part central
el sagrari. La pintura del sagrari ha quedat totalment destruïda a causa de la
humitat. Als laterals el retaule té un guardapols afegit amb posterioritat. Si bé
l’autor de la pintura és desconegut, l’obra denota un artista amb ofici que
composa bastant bé i resol amb gràcia els problemes de perspectiva i profunditat,
i també alguns paisatges com a fons de quadres representats de manera molt
naturalista. Cronològicament, pot situar-se en l’última etapa d’evolució del gòtic,
en un segle XV ja avançat.
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- Edificis i elements urbans desapareguts o fora del terme
Cooperativa de Salelles
La Cooperativa de Salelles és una institució molt representativa, fins i tot més
enllà del poble, però l’edifici com a tal no l’hem pogut incorporar a la base de
dades perquè es troba fora del terme de Sant Salvador de Guardiola. Sí que hem
fitxat el seu arxiu històric i la col·lecció d’objectes antics. Actualment la
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Cooperativa consta d’unes instal·lacions força grans, amb diferents naus i serveis
agropecuaris diversos que ofereix als seus socis, així com una botiga. Va ser
fundat l’any 1926 per un grup de 58 socis, i l’any 1933 va tenir lloc la primera
ampliació de la nau. Després de la Guerra Civil, a la dècada de 1950 es va
produir un increment Important de socis, ja que s’hi van incorporar molts
colliters de l’àrea del sud-oest del Bages. Això va motivar una nova ampliació.
Des dels seus inicis la Cooperativa va anar diversificant les seves activitats, amb
la construcció d’un molí triturador de cereals o un forn de pa. A la dècada de
1950 el molí es transformà en una fàbrica de pinsos que aviat passà a ser
l’activitat principal.
Casa del carrer de la Creu, núm. 15-17 (antic Ajuntament)
Edifici, enderrocat el 2015, que estava situat al nucli urbà de Guardiola que
destaca de la resta per les seves dimensions i per la seva estructura regular. Havia
estat la primitiva seu de l’Ajuntament. Es tractava d’una construcció entre
mitgeres, de planta rectangular però amb una façana posterior força irregular.
Constava de planta baixa més dos pisos. La façana principal, perfectament
alineada amb el carrer, presentava una composició molt simètrica. A la planta
baixa tenia dos portals grans (que conservaven el tancament antic de fusta) que
donaven accés als locals i dues portes més petites d’accés als pisos. En aquest
nivell també hi havia una finestra amb reixat de fosa. Als nivells superiors
presentava una sèrie de tres balcons a cada pis intercalats per sengles balcons
sense voladís. Les baranes eren de ferro forjat. El mur principal era construït amb
maçoneria fins el primer pis i, a partir d’aquí, continuava amb maó, i tenia restes
d’arrebossat pintat de blanc. L’interior estava força malmès. La façana posterior
tenia diverses eixides que estaven adossades a cossos sobreafegits, alguns força
moderns, els quals li donaven un aspecte irregular.
Per la seva tipologia, aquest edifici es pot considerar obra del segle XIX.
Almenys des de finals d’aquest segle i durant bona part del XX, als baixos va
acollir la seu de l’Ajuntament, mentre que al primer pis hi havia l’habitatge del
secretari de l’Ajuntament fins a la dècada de 1960. Després s’hi va instal·lar una
família. Durant alguns anys del primer quart de segle XX el primer pis també va
acollir l’escola. A mitjan de la dècada de 1970 l’Ajuntament es traslladà a
l’edifici de les Escoles, ja que en aquesta època el nombre d’alumnes s’havia
reduït molt i quedaven espais desocupats. Aleshores en els baixos de la casa s’hi
instal·là una farmàcia i, durant un temps, al costat, hi visitava el metge de la
Seguretat Social. A partir dels anys 1990, quan en va marxar la família que hi
vivia, l’edifici va restar en desús fins que, l’agost de 2015, va ser enderrocat.
Coordenades UTM ETRS89: 397346, 4614980
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Antiga casa del Carrer de la Creu, 15-17

Cordelloses
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Salvador de Guardiola, en
l’apartat 2.11 de la memòria, defineix un catàleg de béns d’interès arquitectònic,
natural i cultural a protegir. Entre aquests hi figura Cordelloses (P15), amb un
nivell de protecció C (Béns de protecció urbanística: BPU). Segons sembla, es va
incorporar aquest element perquè es tenien indicis o es coneixia alguna notícia
documental sobre un possible mas a la zona de Cordelloses. Concretament, es
situaria prop del torrent de l’obaga de Cordelloses, a l’alçada de la rotonda de
Canyelles, en la carretera de Castellfollit del Boix (C-37). Jaume Capdevila
aporta alguna referència documental sobre aquest possible mas. Tanmateix, en
aquests moments s’han perdut les referències i es desconeix la localització exacta
d’aquestes possibles restes i a què corresponen, per la qual cosa no s’han inclòs
en una fitxa.
Bibliografia:
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Can Gepa (antic mas Solerio, Soler o Solei)
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Segons Jaume Capdevila, es conserven a la Plana del Solerio restes
abandonades o molt precàries d’un mas que en època medieval s’anomena
Solerio, i després Soler o Solei, i finalment can Gepa, que no han pogut ser
identificades. El 1278 els senyors alodials eren la família Andreu, de Manresa,
però poc després el domini passà a Pere de Rocha. Hi ha documentats diversos
estadants del mas, que s’anomenaven Soler. A les darreries del segle XIII Romeu
del mas Soler era el batlle de l’indret, i ho fou fins el 1297, quan el càrrec passà a
Pere de Turri. Al segle XVIII el mas Solei era propietat de la Seu de Manresa, i
les seves terres estaven dedicades gairebé al monocultiu de la vinya (GÓMEZ,
1988: 424). Segons Jaume Capdevila (2006: 77), el mas estava situat a la plana
del Solerio i al costat del senderol que conduïa cap al castell de Guardiola, el
qual també passava pel mas Pastorelles.
Bibliografia:
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Capella de Sant Quintí
Capella d’origen medieval, avui desapareguda. Segons Jaume CAPDEVILA
(2004) estava emplaçada dins la propietat del mas Joverio (actualment Roca),
separada del mas un centenar de metres, prop de la font de Vilalta. Segons
Capdevila en aquest lloc hi ha una barraca que podria haver aprofitat les pedres
de la capella, ja que no pertanyen al rocam del lloc.
Història:
Les notícies d’aquesta capella es situen al segon quart del segle XIV, quan va
acollir diversos deodats o donats: Pere de Rovira, documentat els anys 1322,
1327 i 1332, i Bernat de Rovira, possiblement un germà seu, documentat els anys
1335 i 1337. A partir d’aquest any no hi ha més notícies de la capella.
Sembla ser que l’any 1936 una talla de fusta que provenia d’aquesta església
es guardava a la capella de ca l’Esteve. En esclatar la Guerra Civil fou amagada
en prevenció de que fos destruïda per la gent del comitè revolucionari de
Guardiola, format per cinc treballadors de la carretera d’Igualada capitanejats per
Nemesio Pérez Pérez. Un dia un home del poble, de cognom Vila, va trobar la
talla amagada al bosc i la va lliurar als membres del comitè local que,
suposadament, l’haurien cremada, tot i que del cert no se’n sap res.
Bibliografia:
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CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de
Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre
Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 42-44
Ruïnes d’un possible mas prop de Pla de Sanç
Sobre un promontori prop del Pla de Sanç s’hi han identificat possibles restes
d’un mas; concretament indicis de possibles murs que es troben totalment
arrasats i dels quals només en són visibles escasses pedres. No es coneix cap
referència oral sobre aquestes possibles restes.
Coordenades UTM ETRS89: 398135;4616245
Notícia facilitada per Marc Sellarès Cots
Mas El Coll (zona del Brunet)
En època medieval existia una mas anomenat El Coll que es situava a la zona
coneguda amb la denominació de Sant Per de Serra, però no se n’han localitzat
les restes. En època medieval, segons Jaume Capdevila, hi havia també un altre
mas denominat Coll, el qual estava situat prop de can Batlle i es correspon amb
el mas Coll actual. Sobre el primer, sabem que a l’any 1282 Bernat de Guardiola
ven a Pere Roca, ciutadà de Manresa, tots els drets que té als dos masos Coll (un
situat a la zona del Brunet i l’altre prop de cal Batlle). A finals del segle XIII el
tenien a mitges els manresans Pere de Rocha i Berenguer de Morera. Aquest
últim traspassà la seva part a Berenguer d’Area. Entre finals del segle XIII i
principi del XIV hi ha documentats com a residents al mas Bernat Vilamayans i
Geralda, filla d’en Bernat.
Bibliografia:
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de
Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre
Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 70, 71, 79.

- Llegendes i tradicions
El Pla dels Jueus
Entre el mas del Pinyot Vell i la riera de Guardiola s’estén un ampli terreny
que té l’enigmàtic topònim de Pla dels Jueus. Aquest nom ha despertat sovint la
curiositat i l’interès dels veïns de la zona. Se’n solen fer alguns comentaris però
no n’hi ha cap que presenti indicis de veracitat històrica, i tampoc de llegenda o
tradició oral amb una certa consistència; més aviat semblen explicacions que s’ha
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anat fent la gent deixant anar la seva imaginació. Josep Barturó (del cal Pinyot
Vell) havia sentit a dir que en aquest lloc hi havia hagut una batalla o una
matança de jueus. També algun estudiós del poble s’ha interessat per aquest tema
però sense que hagi arribat, almenys segons el nostre coneixement, a cap
conclusió concreta.
Cal dir que a Manresa hi va haver, durant l’edat mitjana, un petit call jueu
d’unes 40 famílies que el 1492, quan els jueus foren expulsats del regne, ja havia
desaparegut. Als segles XIV i XV hi va haver nombrosos pogroms contra els
jueus a diferents poblacions de Catalunya, però no tenim constància que a
Manresa n’hi hagués, tot i que, evidentment, és un fet possible i que no s’ha de
descartar.
Quarantena de penitència després d’haver tingut un fill
En una època reculada a finals del segle XIX o principi del XX) sembla que
per recomanació d’algun mossèn de la parròquia de Sant Salvador de Guardiola
les dones que havien tingut un fill havien de passar un període de “quarantena”,
suposadament per redimir el pecat comès en el moment de la concepció. És a dir,
que durant uns quaranta dies no podien sortir de casa i, si ho feien, s’havien de
posar una teula al cap.
Informació facilitada per Marc Sellarès Cots provinent de la seva àvia i també
d’algunes altres dones grans del poble.

- Elements diversos
Relat de la Guerra Civil de Mn. Àngel Miralda
Mossèn Àngel Miralda, durant la Guerra Civil, va estar amagat a la masia del
Brunet i va escriure un relat dels fets de la guerra. M. Àngels Sellarès Biosca en
conserva una còpia.
Informació oral facilitada per Marc Sellarès Cots
Mines de sulfat del mas Puig
Durant la dècada de 1940 els propietaris del mas el Puig van obrir tres pous
vora un torrent proper amb la intenció d’iniciar una explotació de sulfats. En
aquesta zona, situada uns 200 metres al nord del mas, s’hi observen unes vetes de
terra blavosa que conté aquest mineral. Concretament es van fer tres forats al
voltant del torrent que baixa per aquesta zona. Els resultats no van ser els
esperats, i el projecte de les mines es va abandonar. Actualment els forats
d’aquests pous ja no existeixen.
Coordenades UTM ETRS89 d’un dels antics pous: 396056;4615134
Informació oral facilitada per Marc Sellarès Cots.
- 61

Mort aparegut prop del mas el Puig
Uns anys enrere, en una data inconcreta, en un camp vora el mas el Puig hi
aparegueren restes d’una persona morta. El lloc era prop d’un marge de pedra
seca, uns 140 metres al W/N-W del mas. No coneixem més dades al respecte.
Coordenades UTM ETRS89: 395945;4614980
Informació oral facilitada per Marc Sellarès Cots.
Balmes que servien de refugi durant la Guerra Civil prop dels Horts de
la Riera
Segons notícies orals, prop de la casa dels Horts de la Riera (o Casa Nova), en
una fondalada situada a uns 150 m al sud-oest de la casa (UTM: 399741 /
4616056), hi ha diverses balmes en les quals durant la Guerra Civil de 1936 s’hi
van refugiar alguns “emboscats” per evitar de ser incorporats a files. En aquesta
zona hi va haver probablement alguna batalla, ja que s’hi han trobat nombroses
restes de la Guerra Civil: cascos, bales i fins i tot diverses bombes.
Informació oral facilitada per Josep Barturó (del Pinyot Vell).

Trinxera de la Guerra Civil de cal Miralda
Vestigis d’una antiga trinxera de la Guerra Civil feta pel bàndol republicà en
el moment de l’entrada de les tropes franquistes a Sant Salvador de Guardiola,
entorn del 24 de gener de 1939. La trinxera es troba molt a prop de cal Miralda,
on estaven aquarterades les tropes republicanes, però als peus del turó on hi ha la
masia i molt a prop de l’església. Des d’aquest punt es va produir un intercanvi
de trets en direcció a un collet a la zona de ca la Marcelina. Allà hi havia situades
les tropes franquistes, que tenien una metralladora. De la trinxera pràcticament
no en queda res, simplement indicis d’un antic forat que s’ha anat tapant. A la
dècada de 1980 encara es van recollir en aquest lloc una setantena de casquets de
bala republicans, fabricats a l’antiga Unió Soviètica.
Coordenades UTM ETRS89: 397021,4614064
Informació oral facilitada per Marc Sellarès Cots
Forn de calç de Salelles
Forn de calç de mida considerable que va ser descobert l’any 1989 per un
pagès que feinejava a les seves terres i ell mateix el va desenterrar. Segons Josep
M. Gasol, no hi ha cap pedrera a prop que li pogués subministrar calç.
Bibliografia:
Anònim (1989). “Descobreixen forns de calç i ceràmica a Salelles i a Sant
Vicenç”, Regió 7, núm. 2.122 (2 de març 1989).
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DAURA, Antoni; GALOBART, Joan; PIÑERO, Jordi (1995). L’arqueologia
al Bages, Centre d’Estudis del Bages, Monogràfics, núm. 15. Manresa, p. 294.
Possible menhir a la Pòpia del Montgròs
Segons l’estudiós Marc Sellarès, en un emplaçament proper a la Pòpia del
Montgròs, uns 200 m al nord del cim i en un replà del coster que baixa muntanya
avall, hi ha un bloc de pedra vertical que podria correspondre a un menhir.
Després de diversos intents, no hem pogut localitzar aquest element a causa de
les dificultats que suposen l’estat actual de la vegetació.
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