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El Museu Episcopal de Vic és un dels 
museus més importants del país sobretot 
en art medieval, romànic i gòtic. Visitar 
el museu de la capital d’Osona i apro-
fitar per gaudir de tot el seu patrimoni 
cultural i gastronòmic ja val un viatge. 
Però si ho fem amb un interès artístic o 
d’afeccionat a la història i al patrimoni 
local, encara gaudirem més de la visita. 
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Us proposem l’objectiu de trobar, entre 
les diverses col·leccions que s’exposen 
a les sales del Museu, obres relaciona-
des amb artistes originaris de La Ruta 
del Cister o bé que antigament havien 
pertangut a esglésies de municipis de La 
Ruta del Cister. Us en suggerim unes 
quantes.

Jaume Huguet, Valls (Alt Camp)
El retaule de l’Epifania de Jaume Huguet 
és un petit retaule d’oratori privat que va 
entrar al Museu Episcopal en una data 
indeterminada de finals del segle XIX.
També de Jaume Huguet, dos dels com-
partiments del revers de la predel·la del 
retaule major de l’església del monestir 
de Santa Maria de Ripoll contractat el 
26 de febrer de l’any 1455 per l’abat del 
monestir Bertran de Samasó al pintor 
vallenc. I finalment hi podem veure 
el retaule amb la Mare de Déu i sants 
provinent d’una casa particular de Vic. 
Però la relació de Jaume Huguet amb 
el Museu de Vic continua amb altres 
peces com un teixit de fons de vellut 
conegut com el Frontal de l’Epifania 
provinent del monestir de Sant Joan de 
les Abadesses el cartó del qual podria ser 
una obra huguetiana; un compartiment 
de retaule amb sant Agustí, provinent 
de l’Astor, Pujalt (Anoia) anònim, però 
que incorpora el llenguatge estilístic 
detallista de tradició flamenca propi de 
Jaume Huguet; i el Tríptic de l’Adoració 
dels Mags, l’Anunciació i el Camí del 

Calvari, una obra mallorquina que es 
pot datar vers 1470, amb semblances 
compositives evidents amb altres crea-
cions de Jaume Huguet.

Verdú (Urgell) 
De l’antic retaule de Santa Maria de Ver-
dú obra de Jaume Ferrer II, el Museu de 
Vic en conserva dotze taules de dimen-
sions generoses (159 x 93 cm). També 
de Verdú, de l’església de Sant Miquel, 
hi podem veure el retaule dedicat a sant 
Miquel Arcàngel, obra de Joan de Rua, 
pintor de Montblanc actiu a la darreria 
del segle XV a la zona entre els bisbats 
de Tarragona, Lleida, Vic i Barcelona.

Joan de Rua, Montblanc (Conca de 
Barberà)
La seva obra conservada més important 
és el retaule de Sant Miquel de Verdú, el 
contracte del qual, localitzat l’any 2015 
per Xavier Pont, permet documentar la 
seva identitat amb l’anomenat «Mestre 

de Cervera», una personalitat artística 
anònima creada per Gudiol Ricart i 
Alcolea. D’aquest mateix pintor el Museu 
en conserva el fragment d’una predel·la 
i una taula lateral d’un retaule dedicat a 
santa Emerenciana, de procedència desco-
neguda, exposat actualment a les galeries 
d’estudi, i un conjunt de dues taules amb 
el Calvari i l’Epifania, també de proce-
dència desconeguda.

Preixana (Urgell)
D’autor anònim podem admirar el 
retaule dedicat a sant Llorenç provinent 
de Preixana (Urgell), un dels pocs retaules 
de format mitjà que s’han conservat en la 
seva integritat fins als nostres dies.

Guimerà (Urgell)
El retaule de Guimerà de Ramon de Mur 
és una de les obres icòniques i més impor-
tants del Museu de Vic. Ramon de Mur 
va ser el principal pintor representant 
del primer gòtic internacional de l’escola 

La Ruta del Cister 
al Museu de Vic (MEV)

Retaule amb la Mare de Déu i sants, de Jaume Huguet, 1460-1470

Compartiments de revers de predel·la amb 
Melquisedec i Moisès, de Jaume Huguet, 
vers el 1455.

Taula del retaule de Santa Maria de Verdú 
de Jaume Ferrer II, 1432 - 1434.
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de Tarragona, i va estar actiu al llarg de 
les tres primeres dècades del segle XV. 
Des del seu taller establert a Tàrrega va 
executar nombroses obres a les comar-
ques de l’Urgell, la Segarra, la Conca de 
Barberà i les Garrigues. Provinent de 
l’església parroquial de Santa Maria de 
Guimerà (Urgell) és una de les obres que 
s’ha reproduït amb tecnologia digital i 
que es pot veure també a Guimerà, al 
seu emplaçament original.

Glorieta (Passanant i Belltall, 
Conca de Barberà)
A més d’aquest retaule, el Museu con-
serva tres obres més de Ramon de Mur, 
d’entre les quals destaquen els compar-
timents d’una predel·la provinent de 
Glorieta (Passanant, Conca de Barberà), 
amb les figures de mig cos de sant Joan 
Evangelista, sant Llucià i santa Bàrbara, 
que s’exposen al costat del gran retaule 
de Guimerà.

Santuari de la Bovera (Guimerà)
Provinent del santuari de la Mare de 
Déu de la Bovera, Guimerà (Urgell) el 
Museu de Vic exposa un retaule dedicat 
a la Mare de Déu, obra de Francesc Soli-

ves, deixeble de Jaume Huguet, època en 
la qual es restaurà el conjunt del santuari 
en el mateix lloc que al segle XIII hi 
havia el monestir cistercenc femení de la 
Bovera.

Poblet (Conca de Barberà)
El museu exposa un petit cap d’àngel 
(1500-1524) i un altre d’un sant (1527-
1529), obres d’alabastre de Damià 
Forment que probablement formaven 
part del retaule del monestir cistercenc. 
També podem admirar una petita mare-
dedeu gòtica, atribuïda a Jordi de Déu, 
escultor actiu a la segona meitat del segle 
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XIV i en els primers anys del segle XV. 
Jordi de Déu va treballar al monestir de 
Poblet, Tarragona, Barcelona, Cervera i a 
Santa Coloma de Queralt.

Vallfogona de Riucorb (Conca de 
Barberà)
També és atribuïda a Jordi de Déu 
una imatge que representa santa Anna 
dempeus amb la Mare de Déu nena, la 
qual podria procedir de Vallfogona de 
Riucorb i fins i tot haver estat la imatge 
principal d’un retaule de pedra dedicat 
a la Concepció de la Mare de Déu con-
tractat per Jordi de Déu l’any 1385, tal 
com assenyala Pere Beseran.

Santes Creus (Alt Camp)
La relació de Santes Creus amb el Museu 
de Vic la podem trobar a l’apartat del 
teixit i indumentària admirant els orna-
ments pontificals de sant Bernat Calvó, 
abat del Monestir de Santes Creus i 
bisbe de Vic (1233-1243) nascut el 1180 
al Mas de Porpres (anomenat després 
Mas Calvó) al camí de Reus a Salou. A 
la secció de forja, hi podem veure un 
motlle per a pastes, de 1608, provinent 
del monestir de l’Alt Camp. n

 Cap d’àngel, de Poblet, de Damià Forment.

Predel·la de Passanant, de Ramon de Mur.
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El Castell de Vila-seca, un dels nous 
espais d’art del Camp de Tarragona, 
acull l’exposició Josep Clarà i l’univers 
mediterrani, centrada en la figura de 
Josep Clarà i Ayats (Olot, 1878 - Bar-
celona, 1958) un dels artistes catalans 
amb més projecció internacional de la 
primera meitat del segle XX.

L’exposició, organitzada en col·laboració 
amb la Fundació Privada Vila-Casas, 
descobreix al visitant la producció d’un 
Clarà emblemàtic, essencialment medi-
terrani. Convida a conèixer la trajectòria 
vital i artística de l’escultor, i alhora ens 
apropa a les tècniques, materials, condi-
cionants i espais propis de la producció i 
la recepció de l’escultura, tot traslladant-
nos a una època d’esplendor d’aquest 
art, tan arrelat a la nostra cultura.

Josep Clarà i l’univers mediterrani 
presenta un total de seixanta-una obres 
creades per l’autor entre 1898 i 1958, 
sobretot escultures, però també dibuixos 
i pintures. Addicionalment, nombroses 
fotografies, a més de muntatges de vídeo 
i fragments de pel·lícules completen 
el relat de l’exposició, tot il·lustrant 
aspectes concrets de les seves compo-
sicions, però també desvelant l’artista 
en la seva dimensió més personal, més 
humana i profunda. Perquè l’univers de 
l’escultor, al que al·ludeix el títol de la 
mostra, suggereix la presència no només 
de l’objecte artístic, sinó també d’una 
xarxa d’elements d’ordre divers que 
l’emmarquen i l’expliquen. Un cosmos 
mediterrani, el de Josep Clarà, que con-
tribueix a bastament a la construcció del 
llenguatge propi de l’escultura figurativa 

contemporània, amb la seva essència 
meridional i les formes harmòniques i 
contingudes, curull d’una bellesa que 
aspira a romandre sempre eterna. n

Josep Clarà al castell de 
Vila-seca

L’exposició Josep Clarà i l’univers 
mediterrani es podrà veure al 
Castell de Vila-seca fins al 5 de juny 
2022.
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Castells de l’Alt Camp
L’Alt Camp recupera per al seu patrimoni 
els castells de Vallmoll i de Rodonyà: 
dues fortaleses que dominaven una bona 
part de territori, però que, a diferència 
dels castells fronterers de la comarca, 
estan situats en llocs plans i poc elevats 
del Camp de Tarragona.

El de Vallmoll és un castell d’estructura 
medieval, possiblement anterior al s. XIV, 
situat en la part més elevada del poble. 
Vallmoll, vila templera i hospitalera, 
fou seu d’una important baronia que 
comprenia els pobles de Bràfim i Nulles. 
La visita ens ofereix la restauració 
d’una de les grans torres convertida en 
equipament cultural. La imaginació ens 
fa pensar que al pati del castell, molt ben 

recuperat, aviat hi poden passar coses 
interessants.

El castell palau de Rodonyà és un edifici 
renaixentista del s. XVI situat al mig 
de l’actual nucli urbà. També fou seu 
d’una antiga baronia que comprenia 
Montferri i Masarbonès. El que més crida 
l’atenció del de Rodonyà és la distribució 
i grandària del seu celler. La restauració 
ha estat intensa i ha valgut la pena. Segur 
que el poble de Rodonyà en sabrà treure 
partit. Quina sorpresa ens hi espera? n

Torró i 
xocolata 
d’Agramunt

Santa Maria 
de l’Alba, de 
Tàrrega

Edifici del segle XVII de dimensions 
considerables. És l’església més gran de 
Tàrrega. Val la pena entrar-hi.

La fitxa ens diria que és un temple 
neogòtic projectat per l’arquitecte vallenc 
fra Josep de la Concepció (1626-1690), 
conegut com el Tracista, el mateix 
que projectà els Josepets de Gràcia, a 
Barcelona o el campanar de Vilanova i la 
Geltrú entre moltes altres obres civils i 
religioses arreu de Catalunya. 

Però el que crida més l’atenció al viatger 
és l’espectacle pictòric que ofereix la seva 
nau central, obra del pintor targarí Josep 
Minguell i Cardenyes (1959), una gran 
obra contemporània que omple un edifici 
barroc d’un color i una creativitat poc 
habitual als temples catòlics. Si us ve de 
gust, atanseu-vos-hi i intenteu interpretar 
el mural de la resurrecció. n

Castell de Rodonyà.

Castell de Vallmoll.

Els Vinari 2021 premien 
els vins del Cister

Ambdós castells es poden visitar, 
però cal demanar hora.
http://turisme.altcamp.cat/

El Millor Escumós Català 2021 és el 
Brut Nature 2017 de Carles Andreu 
(DO Cava) un cava fet a Pira, a la Conca 
de Barberà, per la família Carles Andreu. 
El mateix cava també va rebre la Medalla 
Vinari Gran Or dels escumosos entre 30 i 
60 mesos de criança. Així mateix, el cava 
Brut Rosat de Castell d’Or (DO Cava), 
elaborat al celler de Vila-rodona amb 
raïm trepat, va rebre la Medalla VInari 
Gran Or que l’acredita com el millor dels 
Escumosos Rosats 2021. El Terrat 2020 
de Mas Vicens (DO Tarragona) va rebre 
la Medalla Vinari Or, igual que l’Entre 
2 2020 de Vidbertus (DO Conca de 
Barberà) als millors vins blancs joves.

Entre els premis Medalla Vinari Plata 
als blancs joves de l’edició 2021 hi ha el 
Xipella 2020 de Clos Montblanc (DO 
Conca de Barberà). Entre els vins negres 
amb criança Medalla Vinari Plata pel 
Trepat 2018 de Carles Andreu (DO 
Conca de Barberà). Entre els vins negres 
de guarda Medalla Vinari Plata pel 996, 
2013, de Vidbertus (DO Conca de 
Barberà); entre els Escumosos joves fins 
a 18 mesos de criança Medalla Vinari 
Plata pel Brut Imperial de Castell d’Or 
que s’elabora al celler de Vila-rodona. 
Finalment, Vives Ambròs Gran Reserva 
Tradició 2012 (DO Cava) va rebre la 
distinció Medalla Vinari Plata entre 
els escumosos de més de 60 mesos de 
criança. n
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Torró i 
xocolata 
d’Agramunt

No se sap amb precisió quan va néixer 
el torró d’Agramunt, tot i que hom creu 
que el seu origen podria ser medieval. 
En un manuscrit del s. XV titulat Llibre 
de totes maneres de confits hi figura una 
recepta per fer torrons d’avellanes prou 
precisa per a afirmar que es tracta del 
torró d’Agramunt. Amb tot, la indústria 
del torró ja existia a Agramunt al segle 
XVII; la cita més antiga documentada 
que parla de l’elaboració del torró 
d’Agramunt data de 1741, en unes cartes 
d’una de les famílies nobles de la vila, 
la família Siscar. En aquestes cartes es 
descriu el nombre de persones que es 
dedicaven als diferents oficis a la vila. 
Entre aquests oficis hi ha el de torronaire, 
amb set artesans.

Al segle XIX el prestigi del torró 
d’Agramunt estava consolidat: al llibre 
Tratado completo y práctico de confiteria 
y pastelería editat el1847 s’hi pot trobar 
la recepta del Turrón de Miel o de 
Agramunt. El torró d’Agramunt durant 
els segles XIX i XX va obtenir un gran 
reconeixement gràcies a les parades que 
aquests obrien per Nadal a Barcelona i a 
altres fires i mercats.

L’ofici de torronaire a Agramunt ha 
perdurat fins avui en dia, produint 
torrons amb els ingredients i el procés 
d’elaboració característic d’Agramunt. En 
l’actualitat, a banda de la venda directa 
dels obradors d’Agramunt –val la pena 
per conèixer els atractius de la vila de 
l’Urgell, com la impressionant església 
romànica i l’espai Guinovart, entre 
altres- la presència del torró d’Agramunt 
en botigues especialitzades, supermercats 
i grans superfícies comercials ha situat 
aquest producte de proximitat a l’elit dels 
gurmets de tot el país.

Els torronaires d’Agramunt van 
aconseguir la IGP Torró d’Agramunt, 
gestionada pel Consell regulador, i 
des de 2003, tenen accés per llei (Llei 
14/2003, de 13 de juny, de qualitat 
agroalimentària) al Carnet d’Artesà 
Alimentari per l’ofici de Torronaire 
d’Agramunt.

Més enllà de Nadal, postres dolces 
per a tot l’any
La inclusió de reconeguts xefs i artesans 
de la cuina i la gastronomia al costat dels 
mestres torronaires de tota la vida ha 
obert el catàleg dels torrons d’Agramunt 
a les cartes de molts restaurants que l’hi 
tenen tot l’any. 

Com a postres per a uns, com a 
aperitiu dolç per a uns altres, o 
com a menja energètica per als més 
esportistes, els torrons elaborats per 
les empreses artesanes d’Agramunt 
estan de moda. Els has tastat?

La primera recepta dels 
torrons d’Agramunt 
(textos originals)
Aquesta recepta forma part del Llibre de totes 
maneres de confits, inclòs en el manuscrit ms. 68 de la 
Universitat de Barcelona, on es conserven el Llibre de 
totes maneres de potatges i el Llibre de totes maneres 
de confits, en un extens volum miscel·lani de 262 folis 
de paper, copiat al segle XV. En el capítol XXXII del 
Llibre de totes maneres de confits es dona la recepta 
“Per fer torons de avalanes”. Per conèixer quan la mel 
és cuita és explicat al capítol XXXI del mateix llibre 
“Per fer pinyonada de mel”.

Per fer 
‘torons de avalanes’
Per fer torrons de avalanes torrades ab mell e fer ne 
tauletes, tu pendras les avallanes e torrar les as, e 
com sien torrades les faras ben netes ab un tros de 
vidre e que sien ben netes. E pux pendras la mell 
tanta com ne auras manester, so es una llr. de mell 
per liura de vallanes, e metras la al foch ab patit 
foch e menar l as be, e puxs levar l as del foch. E 
metras per liure de mell un blanch d ou e lensar 
los hi has com la mell sia tebea, e lavons menau ho 
una gran estona fort. E apres tomar ho has tentost 
al foch e cogua tant fins que sia cuyta, menant 
tostemps ab poch foch. E la cone- xensa de la me1 
con es cuyta es atras en lo capitol de la pinyonada.
 [E la conexensa de la mell es, com sia cuyta, tu 
pendras de la mell e metras ne en una escudela d 
aygua frede e puys aquella mell que y auras messa 
se deu trencar com a vidre, e axi matex n i a alguns 
que la masteguen ab les dens e si s pegua ab les 
dens no es cuyta, car com sia cuyta no s i peguera 
ans se trencara com a vidre.]
E cuyta la mell, levar l as del foch, e pendras les 
avallanes e metras les dins e mesclar les as ben ab 
la dita mell. E fet aso lensar ho has sobre una taula 
que sia ben neta ab aygua. E apres estendras ho tot 
e fer n as tauletes de calt en calt tals com volras. 
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La Fira del Torró i la Xocolata a la 
Pedra d’Agramunt
La Fira va néixer el 1988 i és el principal 
aparador on es presenten anualment 
les novetats, sabors, textures, aromes 

i tendències en el món de les postres 
dolces. La Fira s’ha convertit en un 
punt de trobada del món del dolç i del 
producte agroalimentari de qualitat, 
on el torró i la xocolata a la pedra, dos 

productes fonamentals de l’economia 
d’Agramunt, en segueixen sent 
l’emblema. La Fira se celebra  el segon 
cap de setmana d’octubre. n

Procés de l’elaboració del torró d’Agramunt.
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