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Les construccions medievals de l’Alt 
Berguedà s’afegeixen a la col·lecció Ruta 
Minera 
 
Es tracta d’un altre quadern que Zenobita edicions publica per encàrrec 
del Consorci Ruta Minera. L’obra fa un recorregut pels castells, esglésies 
i monestirs encara existents de Cercs, Fígols, Vallcebre i Guardiola de 
Berguedà. 
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Zenobita edicions, per encàrrec del Consorci Ruta Minera, acaba de publicar Castells, 

esglésies i monestirs. L’obra, que és el número vuit de la col·lecció Ruta Minera, està 

escrita per Rosa Serra, autora i coautora de tots els títols de la col·lecció, i Alba 

Boixader, que recentment s’ha incorporat al projecte, i fa un recorregut pel patrimoni 
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que encara queda dempeus i que va formar part de l’època medieval de la zona de 

Cercs, Fígols, Vallcebre i Guardiola de Berguedà. 

 

El quadern s’estructura en quatre apartats que combinen explicacions amb fotografies 

il·lustratives de les construccions medievals.  

 

El primer dels capítols, “Els temps medievals”, situa el lector en aquella època tot 

explicant com va sorgir i com es va desenvolupar. Seguidament, “Els castells i les torres 

de Guaita” explica com estaven dissenyades les construccions de vigilància, per què 

sorgiren i quina n’era la funció (n’és un exemple el turó de la Guardia de Vilodiu). A 

més, també il·lustra com s’anaren construint, als costats d’aquestes torres, castells com 

el de Blancafort, el de Guardiola i el de Peguera, entre d’altres. 

 

A “L’arquitectura per a la vida contemplativa: eremitoris i monestirs” el lector 

coneixerà els orígens semblants del monestir de Sant Llorenç, prop Bagà, i el de Sant 

Salvador de la Vedella, amb els seus respectius eremitoris; i a “Esglésies i esglesioles” 

es detalla l’evolució de l’església preromànica de Sant Quirze de Pedret i l’aparició de 

les esglésies romàniques posteriors; Santa Maria de Ripoll, Sant Sadurní de Tavèrnoles, 

Sant Vicenç de Cardona, Santa Maria de la Seu d’Urgell, Sant Pere de Casserres i Sant 

Pere de Vic. Aquest darrer capítol també fa especial menció de les pintures romàniques 

de l’església de Sant Quirze de Pedret, concretament, les de l’absis, conservades 

actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

 

Finalment, l’últim capítol, “Arquitectura per a la vida quotidiana”, detalla com eren els 

ponts, camins, els masos i les masoveries de l’època medieval, edificacions també 

importants per a la vida diària dels habitants d’aquells temps. 

 

El quadern forma part de la col·lecció Ruta Minera, que té per objectiu difondre la 

importància del patrimoni dels municipis que formen part del Consorci Ruta Minera, i 

compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.  

 

 

 

 


