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PROJECTE D’EXPOSICIÓ :   

PATRIMONI OBLIDAT, MEMÒRIA LITERÀRIA  

COORDINEN: COORDINADORA DE CENTERS D’EST UDIS DE PARLA 

CATALANA I  INSTITUT RAMON MUNTANER  

PROPÒSIT: VINCULAR EL PATRIMONI ABANDONAT AMB EL PAISATGE I LA LITERATURA  

Des de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner 

s’ha acordat a través dels seus òrgans de decisió, junta, assemblea i patronat, endegar el 

projecte de realització d’una exposició itinerant que vinculi el patrimoni abandonat 

(integrat en el paisatge) i la literatura, que es preveu poder inaugurar durant l’any 2015. El 

projecte està obert a noves incorporacions d’entitats i institucions des de perspectives 

diferents: la incorporació total en el projecte, les col·laboracions i els suports. 

 

OBJECTIUS 

Al costat dels grans elements patrimonials, que s’han beneficiat en els darrers temps 

d’accions de restauració o conservació i que constitueixen nuclis rellevants de visites i 

destinacions d’un turisme cultural, existeix un altre patrimoni, que podem anomenar 

“patrimoni oblidat”, format per elements menors o que no han rebut prou consideració 

fins ara, i que va des de espais abandonats o pedres o vies colgats per la bardissa fins a 

elements o paisatges avui inexistents però que ha deixat el seu rastre en la fotografia 

antiga i en la literatura; igualment els grans monuments del país també van viure etapes 

de destrucció i de descurança que van poder quedar reflectits en la lletra impresa de 

viatgers i escriptors. La “ruïna” –en especial en els darrers dos segles i mig, després de la 

revolució industrial– ha format part essencial de la mirada que la memòria literària ha 

projectat sobre el món, les visions romàntiques i, en general, tots els textos de caràcter 

memorialístic ens ofereixen imatges i idealitzacions, revitalitzacions imaginàries d’espais 

perduts o de llocs de memòria íntima o col·lectiva. 

 

Proposem un viatge pels territoris de la memòria literària d’aquests elements oblidats, 

d’aquestes ruïnes sentimentals amb el doble acompanyament de la imatge i la paraula. 

Contemplar el patrimoni cultural tangible, el lloc o l’espai abandonat, com l'element més 

feble i simbòlic del temps històric passat, des de la literatura (amb descripcions, vivències, 

records, emocions, sentiments, simbologia, etc.) sabent que ha estat i està integrat en un 

paisatge que contribueix a personalitzar. 

 

PARTS DEL PROJECTE 

 El projecte tindria tres parts diferenciades però complementàries. 

Primera part: recollida de la informació a través de fitxes que formaran una base de dades 

que inclogui la informació de l’element patrimonial, els fragments literaris que s’hi 

refereixen i imatges que les documentin (fotografies antigues o actuals, gravats, dibuixos o 

pintures que descriguin perfectament l’element). 
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Segona part: Una exposició virtual en la qual es podria visualitzar tot el material rebut un 

cop revisat i degudament maquetat a partir d’unes plantilles model. Caldria possibilitar-ne 

la cerca tant per la localització (comarques o illes, i municipis) com per la tipologia. 

Tercera part: Muntatge d’una exposició itinerant amb una selecció del material rebut 

valorada a partir de la representativitat de tipologies, territorial, literària i paisatgística. 

 

ELEMENTS, LLOCS O ESPAIS OBJECTE DE L’EXPOSICIÓ  

En principi tot element de patrimoni cultural tangible que estigui en estat ruïnós o 

abandonat, amb clares i explícites referències o descripcions literàries. També elements 

que hagin estat abandonats però que actualment estiguin restaurats o siguin jaciments 

arqueològics. Elements destruïts i desapareguts dels quals però se’n tinguin referències 

literàries escrites i imatges. Possibles exemples: 

 

o Pobles i masies abandonats 

o Edificis religiosos 

o Castells i construccions militars o de fortificació 

o Construccions hidràuliques 

o Vies de comunicació (camins antics, carrerades, ponts, vies de tren o 

estacions, etc.) 

o Construccions agràries 

o Edificis industrials 

o Jaciments arqueològics 

o Edificis assistencials o sanitaris 

o Edificis o establiments comercials 

o Edificis dedicats al lleure 

o Etc. 

 

Cal insistir en el fet que tot element de patrimoni cultural tangible proposat ha d’anar 

acompanyat de la descripció o referència literària, personalitzada en l’element. Serà 

desestimada tota aportació que no contempli les dues parts.  

 

CONTINGUT DE LES FITXES A DEMANAR DE CADA ELEMENT  

o Fragments de textos literaris (màxim 3) que en total no sobrepassin els 2.000 caràcters 

amb espais. Dels textos se n’ha de donar les referències bibliogràfiques: autor, títol de 

l’article o capítol (si hi és), publicació periòdica o llibre, any d’edició, lloc i editorial. 

o Dues o tres imatges, preferentment fotografies (antigues o actuals). També poden ser 

il·lustracions (dibuixos, gravats, pintures) sempre i quan tinguin la claredat definitòria 

suficient. 

o Definició del lloc o espai que no sobrepassi els 700 caràcters amb espais. Ha de 

contemplar: el lloc, el municipi, la comarca, les coordenades de situació, la descripció de la 

ruïna i de la seva situació geogràfica, i les referències històriques. 

o Caldrà que les imatges que s’adjuntin estiguin lliures de drets o que adjuntin un 

document amb l’autorització per al seu ús en els diferents àmbits del projecte (web, 
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exposició i catàleg, i difusió—material imprès, xarxes socials, premsa, reportatges 

audiovisuals, etc.) 

o Si hi ha autors vius dels textos literaris o de les imatges facilitades, localitzats en l’espai 

de relacions i coneixences de l’entitat que ens ho proporcioni caldria incloure els contactes 

per a poder informar, en el seu moment, de ús que se’n faci. 

 

GESTIÓ DEL PROJECTE 

La gestió del projecte està participada per diverses persones en nivells de responsabilitat 

diferenciats. Apuntem els següents: 

 

o Coordinació tècnica: gestió i tractament de la informació rebuda. 

o Producció: responsables de la gestió empresarial del projecte. 

o Consell assessor o editorial: formada per persones vinculades a les entitats promotores o 

col·laboradores més d’altres vinculades als camps temàtics. Responsables de la definició 

del projecte i l’assessorament de la seva realització. 

o Comissariat: responsables de la materialització definitiva de l’exposició. 
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EXPOSICIÓ PATRIMONI OBLIDAT, MEMÒRIA LITERÀRIA 

TUTORIAL PER AL FORMULARI 

 

 

Aquest formulari es trobarà a la intranet de cada fitxa dels centres d’estudis es troba al 

final del menú de la intranet de cada fitxa dels centres d'estudis. Per accedir-hi, només cal 

que introduïu les claus d'accés de la intranet del vostre centre a les caselles que apareixen 

a la part superior dreta de la pàgina d’inici de la web de l’Institut Ramon Muntaner 

(www.irmu.org). Si no teniu a mà aquestes claus d’accés, envieu-nos un correu a 

pineda@irmu.org i us les tornarem a enviar. 

 

Aquest projecte també està obert a investigadors per compte propi: si aquest és el vostre 

cas i voleu col·laborar-hi, envieu-nos també un correu a l’adreça pineda@irmu.org i us 

donarem unes claus d’accés perquè també pugueu omplir el formulari des de la intranet 

de la web de l’Institut Ramon Muntaner. 

 

El formulari consta dels següents camps: 

 

Nom: Cal afegir-hi el nom de l’element patrimonial. Aquest camp és obligatori 

 

Municipi: Cal afegir-hi el nom del municipi on es troba l’element patrimonial. Aquest camp 

és obligatori 

 

Nucli secundari de població (opcional) : Si s’escau, en aquest camp cal afegir-hi el nucli 

secundari de població (poble, pedania, EMD, veïnat...) on es troba l’element patrimonial. 

Aquest camp és opcional 

 

Comarca: En aquest camp trobareu un desplegable on caldrà que indiqueu la comarca on 

es troba l’element patrimonial. Aquest camp és obligatori 

 

Coordenades GPS: Per tal de poder geolocalitzar amb precisió l’element patrimonial a 

ressenyar, és interessant disposar de les coordenades GPS de la seva localització exacta. 

Tal i com apareix al formulari, podeu extreure les coordenades GPS a través de la web 

http://www.irmu.org/
mailto:pineda@irmu.org
mailto:pineda@irmu.org
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http://www.maps.pixelis.es i hi feu una cerca de l’adreça on es troba l’element 

patrimonial. Quan surti el resultat de la cerca, cliqueu a sobre de la marca i se us 

desplegarà un menú amb les dades de les coordenades: només cal que les copieu i les 

enganxeu a les caselles corresponents. La latitud és la primera xifra i la longitud, la segona. 

Si l’aplicatiu no troba l’adreça, cerqueu per població: podreu canviar la ubicació de la 

marca clicant directament sobre el mapa i arrossegant-lo amb el cursor. Aquest camp és 

opcional 

 

Tipus d’element: Exemple: castell, masia, barraca de pedra seca, església...   Aquest camp 

és obligatori  

 

Descripció breu de l’element (màx. 1.000 caràcters): En aquest camp cal que descrigueu 

breument l’element patrimonial, la seva situació geogràfica, referències històriques, estat 

de conservació, etc. Aquest camp és obligatori 

 

BCIL/BCIN: En aquest camp cal indicar, si s’escau, si l’element patrimonial indicat és un Bé 

Cultural d’Interès Local o bé un Bé Cultural d’Interès Nacional. Us pot ser d’utilitat 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

(http://cultura.gencat.net/invarquit/cerca.asp), en què s’indiquen quins elements 

patrimonials arquitectònics estan protegits per algun d’aquestes figures. Aquest camp és 

opcional 

 

Textos literaris que hi fan referència: Tot i que hi ha la possibilitat de penjar-hi un màxim 

de tres textos, de 2.000 caràcters cadascun, només és obligatori afegir-n’hi un. En el cas 

que el text literari sigui una obra completa (per exemple, un poema) que encara no sigui 

de domini públic, cal demanar permís per reproduir-lo a l’autor o als actuals propietaris 

dels drets d’autor de l’obra. 

 

Referència bibliogràfica de les citacions: Cal que les citacions segueixin les normes 

dictades per l’IEC, que trobareu a l’enllaç http://www.irmu.org/irmu/resources.  Aquest 

camp és obligatori 

 

http://www.maps.pixelis.es/
http://cultura.gencat.net/invarquit/cerca.asp
http://www.irmu.org/irmu/resources
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Autor(s) literari(s): En aquest camp cal indicar el nom i dos cognoms de l’autor o autors 

del text literari referenciat anteriorment. Exemple: Narcís Verdaguer i Callís Aquest camp 

és obligatori 

 

Imatges: Per tal de tenir informació visual sobre l’element patrimonial, ens interessa molt 

recollir imatges sobre aquests elements. La imatge ha de ser de 400x400 píxels i en format 

.jpg o .png. La fitxa només es validarà si es demostra que les imatges són de domini públic 

o bé es fa arribar el document de cessió de drets d’imatge, que us podeu descarregar al 

mateix formulari, a l’adreça patrimonioblidat@irmu.org. Aquesta imatge es pot triar per a 

l’exposició del projecte. A tal efecte, és possible que us la tornem a demanar per 

escanejar-la en alta resolució, així que us agrairíem que la tinguéssiu disponible. Aquest 

camp és opcional 

 

Informació de la imatge: En aquest cas cal indicar l’autor, la data, el fons de procedència i 

una breu descripció de la imatge. Aquest camp només és obligatori en el cas que es pengi 

una imatge en l’opció anterior 

 

Responsable de la fitxa: Cal indicar-hi els noms i cognoms de la persona que ha emplenat 

el formulari. Aquest camp és obligatori 

 

Telèfon de contacte: Aquest camp és obligatori 

 

Adreça electrònica: Aquest camp és obligatori 

 

 

COMENTARIS: 

 

Si us deixeu algun camp obligatori per emplenar o bé us passeu dels caràcters demanats, 

el formulari no s’enviarà correctament i us indicarà clarament quin camp us heu deixat o 

bé si heu passat els límits de caràcters. Només caldrà que torneu al camp indicat i 

l’empleneu correctament. 

 

mailto:pineda@irmu.org
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També heu de tenir en compte que la sessió del formulari finalitza al cap de 20 minuts, així 

que us recomanem que copieu en un word la informació més llarga (descripcions i textos 

literaris) i ho aneu enganxant al camp corresponent. 
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FORMULARI DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

 

 

Nom de l’element  

 

Municipi  

 

Nucli secundari de població (opcional)  

 

Comarca 

 

Coordenades GPS 

 

Tipus d’element  

 

Descripció breu de l’element (màx. 700 caràcters) 

 

 

 

  

    

 

BCIL    BCIN 

 

 

Textos literaris que hi fan referència (màx. 3 textos de 2.000 caràcters cadascun) 

 

 

    

Referència bibliogràfica de les citacions  

 

Autor(s) literari (s)  

 

Imatge (recordeu, la imatge ha de ser de 400x400 píxels i en format .jpg o .png) 

 

Informació de la imatge 

 

Responsable de la fitxa  

 

Telèfon de contacte  

 

Adreça electrònica 
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CONTACTES: 

 

Montse Caralt:  patrimonioblidat@irmu.org 

Josep Santesmases: santesmases@telefonica.net 

Pineda Vaquer: pineda@irmu.org  

Francesc Viso: ccepc@iec.cat  

Telf.   93 3248585- 131 (CCEPC) 

   977401757 (IRMU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrimonioblidat@irmu.org
mailto:santesmases@telefonica.net
mailto:pineda@irmu.org
mailto:ccepc@iec.cat
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Exemple fitxa: 

Selma 
Municipi: Aiguamúrcia 

Comarca: Alt Camp 

Tipus d’element: Castell i poble abandonat 

Coordenades GPS: 

Latitud: 41.36652803051738 (41º 21' 59.5" N) 

Longitud: 1.4629989897362066 (1º 27' 46.8" E) 

 

 

Selma és un antic poble de l’extens  municipi d’Aiguamúrcia (Alt Camp),  situat a 743 

m. d'altitud, a la part oriental del terme, sota el puig de les Forques. Està presidit per 

les ruïnes del castell de Selma i per les de l'església parroquial de Sant Cristòfol, d'estil 

gòtic. El castell és esmentat per primera vegada l'any 977. El 1142 fou concedit a l'orde 

del Temple; el 1171 el bisbe de Barcelona va donar als templers també la parròquia, 

amb què fou creada la comanda de Sant Cristòfol de Selma. Arran de la dissolució de 

l'orde (1312), el castell va passar als cavallers hospitalers del Priorat de Catalunya, que 

hi van mantenir la comanda fins al final del segle XVIII. Quan Selma es va anar 

despoblant, a la dècada dels anys 30 del segle XX, els seus habitants es van traslladar al 

Pla de Manlleu. 
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Vista de les ruïnes del poble de Selma. 13.02.1977. 

 

SELMA 
Pàl·lida, com escau a una morta, apareix Selma, enretirada del colletó, damunt del verd 

obscur de la pineda, sota el cingle cendrosenc del vell castell que havien edificat els 

Templers. Allò que resta són fragments de parets que s’alcen igual que troncs morts, que 

no aguanten cap ramatge. A Selma no queda altra teulada que la del campanaret.[…] 

Tot és horriblement obert. Portals i finestres, que donaven accés als interiors, ara es baden 

inútils, amb l’espai lliure a cada banda. Semblen ulls esbatanats sense pupil·la. Al bell mig 

de l’esmicolament prenen una nova gràcia les blanques dovelles de saldó dels portals 

rodons o les roges de pedra esmoladora de les voltes gòtiques de qualque edifici. 

Travessar aquestes obertures produeix un estrany respecte. Algunes pertanyen a murs 

prou alts per donar encara la impressió de travessar un llindar i irrompre en l’expressió 

darrera d’un domicili. Descobrir una simple anella o bé una estaca en un mur, un lleu 

gravat a la pedra del llindar, les restes d’un faldar de xemeneia, en fi, quelcom que servi un 

record precís de la vella utilitat domèstica, colpeix. […] 

La ruïna total de Selma és, però, molt recent. El sol encara no ha tingut temps de daurar 

les pedres caigudes, ni la intempèrie de clapar-les. Vint anys d’abandó han bastat per 

produir la desfeta. En traspassar el segle, Selma era en puixança. En tombar el primer 

quart, malaltejava, però encara rics hisendats hi tenien oberts llur casal, heretat dels avis. 

El colpejar del mall damunt l’enclusa de la ferreria escampava la seva sonoritat enllà de les 

cases i s’adjuntava a la cantadissa que eixia dels obradors del sastre i de la modista. Hom 

hi comptava veterinari, metge, els mestres d’estudi, a més del senyor rector de la 

parròquia amb el vicari. Els camins, avui mig perduts, eren aleshores sorollosos de 

cascavelleig, de peuades de mules, de renecs i cops de tralla, puix que hom tenia la vila 

com una petita capital de ruralia.  […] 

IGLÉSIES, Josep (1948). Les ciutats del món. Barcelona: Editorial Arca. 
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SELMA 
Al meu davant —i avui no és somni— tu !, 
que altra vegada l’enyorança em du 
 
a fruir del teu cel i del teu aire. 
M’atanso com si fos un vell captaire, 
 
buides les mans, també buit el sarró, 
però als llavis i al cor una cançó. 
 
Quants enderrocs! Més no és pas tot ruïna, 
que si el que fou castell just s’endevina, 
 
no el campanar que, ardit i coratjós, 
s’enfronta als vents i en surt victoriós. 
 
Al vell fossar, ¿potser algú encara hi puja 
amb l’ull plorós o ja tan sols la pluja 
 
de tard en tard el banya amb un dolç plor? 
Fer-hi un repòs sempre m’ha donat bo, 
 
que m’és plaent saber-me ben cenyida 
de pau, silenci i solitud la vida. 
 
Què més podria jo ara desitjar 
sinó tenir poder per aturar   
  
              Cases i campanar de Selma. 13.02.1977. 

aquests moments… Prou sé que en finir el dia 
de nou, entre tu i jo, la llunyania 
 
haurà estès vels. Què em fa!: sé del conhort 
de sentir els teus batecs dins el meu cor. 

 
MASSANELL ESCLASSANS, Antoni (1994). Antologia poètica. Vilafranca del Penedès:  

Institut d’Estudis Penedesencs 
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Restes de l’església i campanar de Selma. 15.01.2012. 

 

SELMA. EL CASTELL. 
Un dia, l’últim habitant girà la clau, avorrit de tanta soledat i marxà del poble. Al 

farcell, s’hi endugué el so de les campanes i els cants i els sermons de l’església, que ara 

tan sols és runa. Va prendre la cridòria de la canalla, que sortint d’escola pujava a veure’m 

per fer la guerra. va desaparèixer la música del ball de les festes, que em ressonava en les 

velles parets. Ja mai més, ni bons dies, ni adéus, ni xerrameques, ni plors, ni rialles, ni 

renecs. Quin farcell, s’endugué, redéu! D’aleshores ençà he restat tot sol malvivint amb els 

silencis i l’enyor. M’he distret amb els xiulets del vent, que un dia obria una porta, i un 

altre feia caure una teula, fins que de mica en mica he perdut el poble. Ara ja no hi ha 

cases, són pedres! 

Enyoro la vida perduda, fins i tot la d’aquells dies terribles de les guerres convulses. 

 

SANTESMASES I OLLÉ, Josep (2006). Santes Creus i les Terres del Gaià. Proses pintades. 

[il·lustracions de Joan Cunillera] Tarragona: Arola Editors. 

 


