
                                                                                                  
1ª Etapa: Montserrat – St. Vicenç de Castellet  

 
PRESENTACIÓ 
Els Camins del Bisbe i  Abat Oliba és una ruta d’art romànic que uneix les comarques del Bages, Osona, 
Ripollès, Vallespir i el Conflent  utilitzant com a fil conductor la obra arquitectònica i pastoral de l’Abat Oliba. 
Volem que aquesta ruta tingui dues vessants, l’esportiva i la cultural, ajudant-nos a conèixer una mica més 
el gran personatge que va se l’Abat Oliba, per aquest motiu tindrem interès en visitar els monuments que 
d’una forma o altre han estat relacionats amb ell.   
 
OBJECTIUS 
  Els motius principals per recórrer aquesta ruta a peu són els següents: 
* El nombrós patrimoni romànic existent al llarg del recorregut. 
* Històricament el mitjà de transport que s’utilitzava pel desplaçament dins el territori, tant dels artistes com  
   dels monjos i la resta de la gent era majoritàriament a peu i per tant seguirem els mateixos o similars  
   camins que ells varen utilitzar. 
* Conèixer una mica millor el territori i la seva gent. 
* Les zones per les transcorre aquesta ruta son d’una singular bellesa. 
* Montserrat i Sant Martí del Canigó, son dos llocs emblemàtics que per nosaltres els catalans, tenen un  
  significat molt especial.  

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINZELLADA CULTURAL RELACIONADA AMB EL  
 

L’ABAT OLIBA 
Es creu que va néixer a Besalú vers l’any 971 i va morir en el monestir 
de Sant Miquel de Cuixà, Conflent el 1046, per tan va viure 75 anys. 
  
 Sunifred I   --     Ermessenda 
                    I  
          Guifré el Pilós  --   Guinedilda 
                                   I 
                                Miró II   ---    Ava 
                                              I 
                                    Oliba Cabreta   --   Ermengarda 
              ________________________I_________________________ 
             I                                 I                                     I 
Bernat I de Besalú         Guifred II de Cerdanya    Oliba (Bisbe i Abat) 
 
 Era besnét del comte de Barcelona Guifré el Pilós. A la mort del seu pare, el 988, Oliba passà a exercir, 
juntament amb els seus germans i la seva mare, les funcions comtals sobre la totalitat del patrimoni familiar. 
Així mentre el seu germà Bernat heretava Besalú i Guifré Cerdanya, Oliba va rebre els de Berga i Ripoll. 
El 1002 renuncià als comtats i ingressà a l’orde benedictina en el monestir de Santa Maria de Ripoll. Al 
1008 fou escollit abat del monestir de Sant Miquel de Cuixà i uns dies després fou elegit també abat del 
monestir de Ripoll convertint-se així en el 7é abat d’aquell monestir. D’aquesta manera, Oliba esdevenia abat 
dels dos monestirs més importants de Catalunya d’aquella època. 
Segurament a instàncies de la comtessa Ermessenda de Carcassona, comtessa de Barcelona, Girona i 
Osona, l’any 1018 fou nomenat bisbe de Vic.   
La figura de l’abat Oliba ha arribat als nostres dies com a persona cabdal per la cultura catalana. Aquest fet és 
degut a que va ser una de les figures amb més influència i rellevància del seu temps. Fent ús del càrrec que 
tenia, ho va aprofitar per realitzar nombrosos viatges, no sols a la Catalunya de l’època, sinó per Europa en 
llocs com Narbona, Roma o Llombardia. Aquest contacte per diferents àmbits europeus va possibilitar que a 
través de la figura de l’abat Oliba arribessin nous corrents i idees representats sobretot pel romànic, estil 
arquitectònic del qual va ser un gran impulsor pel territori català.  
Així doncs, es considera l’abat Oliba com introductor de l’arquitectura romànica a Catalunya. Sota la seva 
direcció, els mestres d’obra que el van acompanyar al retorn dels diferents viatges van aportar elements com 
les voltes de canó, les cúpules, els arcs llombards o els campanars, que va introduir com a novetats 
arquitectòniques del moment. Alguna de les obres més destacades les quals va ser ell impulsor són:  
• En el decenni 1025-1035, l’abat Oliba fundà el monestir de Montserrat. El va annexionar a Ripoll i va enviar a 
Montserrat monjos de Ripoll. 
• Va dirigir les obres de la basílica de Santa Maria de Ripoll, considerada com una de les joies del romànic i 
consagrada l’any 1032. També va aportar a diferents edificacions romàniques elements com les voltes de 
canó, cúpules, arcs llombards o campanars presents a Vic, Ripoll, Cuixà, Sant Miquel de Fluvià, Casserres, o 
les criptes de Cuixà, Cardona, etc. 


