1 campanar
de Breda

"L(i imporuiiu torre
de 32 m. d'cilí^ada
és un dds exemplurs
de! minánic tlombard
mes rei.xils del país ".

EIdia lOdejunyde ] 9 S 6 I Ü
Comissió Técnica del Palrinioni
Anislic aprovüva. ;iinb lleugercs
modificacioiis, un projecte de
relorma inlerna del campanar de
Tcsglésia de Breda.
Aquest campanai; una
imponenl torre románica de 32 m
d"aifüda. restaural el 1951.
conslilueix un deis exemplars del
romanic ilombard mes rceixils del
país. É.S la conslrucció mes anliga
coiL-íervada del nioneslir benediclí
de Sanl Salvadoi". f'undal el lO.'^S i
consagraiel 1Ü6S. De Tcsglésia i
del claustre en Iraclarem mes
endavant. La resta del nionestir
esta en la seva major pan
desllgurada per les cdificacioiis
posleriors a la Desamoililzació de
11^35. esscnl dcstacablc
ranomenal Pati de l'Abadia,
rcslaurdt el 1981. El luicli aiuic de
Breda, central peí moncsiir. es
Con¡uní Histurico-Arlíslic
declaral des del 20 de desembre
de 1974(R-]-53-ül79).
No fa gaii'e icmps que en el
transcurs de les obres salta la
polémica en cls diiuis. S'havia
nolitkat ais SS. TT. de Cullui'a de
Girona que les Imesü'cs del
campanar es lancavcn amb vidrc
per biuTiu' el pas ais coloms i
poder utilitzar rinterior amb
llnalilal musefstica. No cal ni dir
que aquesL sisienia de lancamenl
no eslava conlemplat en el
projecte. Originalmein es preveía
el lancamenl amb un sistema de
lela melaMica per minimilzar
l'impaclc visual des de rexterior.
UAssociacióde Veíns.
disconforme amb el nou metode
einpral, realilza una reeollida de
signatures peí' nianileslai' la seva
postura en aquesi assumpte.
No eiui'areni a valorar qiiiii és
el milloi" sistema per Ibragiiar els
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coloms o. almenys. eviiar-ne
Taccés a l'inlerior del campanar
Hi ha lécnies beii qualiUcats a qui
peitoca de fer-ho. No parlarem
lampoc de I'LÍS al qual se'l vol
deslinm'. Son dos lemes que. atesa
la gran vaj'ietal de solucions
possibles. han de serobjecle de
reOexió profunda.
L'incomplimeni d'un projecte
aproval per hi Comissió de
Patrimoni no és una novetat a les
nostres comarques. En alguns
casos, coin s"ha fet lu'a a Breda,
s'aturen les obres per tal de
reslituir-les d'acord amb el
projecte original. En altres
s'arriba a solucions
salomóniques. A Breda maleix hi
bague no la gaire un cas ben ciar
d'incomplimenl de la normativa
aprovada: el bloc de pisos de la
placa del Convenl, conslruit
després d'cndcrrocar la vella
caserna de la Guiírdia Civil, que
era la pabordia del monestir. Qué
se n"ha fet de Taniiga layana, que
havia d'integrar-se al nou cdifici'.'
Mes sorpreneni resulta la
rcacció de rAssociació de VeTns.
Es. pero, una sorpresa ben
agradable. Que recordi. és la
primera vegada, almenys en els
darrcrs deu anys, C|uc hi ha una
presa de posició popular en favor
del patrimoni historie de la vila.
Sembla que la «síndrome de
Tossa» s'escampa per la comarca.
Recordem lareacció deis tossencs
Luran de les obres a la Vila Vella.
Fa uns mesos, el cas de Breda que
ressenyem; ai'a. la iniciativa peí"
salvare! caslell de Monlsoriu...
Benvinguda sigui aquesta
síndroníe. i que duri.
.Apiolítíuii aquests aires
favorables que sembla que es
respiren voldria proposar,
espcciahnent ais bredencs, uns
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quanls temes que eslan en
connexió anib el del caiiipaiiEír per
tal que s'aniíniíi i donin nova
empenta—o prcnsiuin el relien, si
s'cseau— a la lasea iniciada ais
anys 60 per Amics de Breda, tasca
que. de mica cu mica s'ha anal
esniorleinl.
Sorlosament per a la majoria.
potser malauradament per a
alguns. el paUimoni hislonc de
Breda és mes ampli que el conjunt
del nionestirque araés visible. I
independcntmeiu que signi
propielat privada, de TEsglcsia o
de rAJunlament. es pairimoni de
tots. Fóia bu de no contbndre
propietat i patrimoni. La propietal
privada es cosa del propictari. El
palrinioni ^ h o he dil mes d'una
vegada^— és coMectiu i. per lant.
protegir-lo i fomentiu--lo és cosa
de tols. Malisem. Cosa de tíils
aquells que s'hi interessin. Anem
per pajls i revisein breumeiu el
nosu'e paüimoni de 1980 enea.

liivciti
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Sense sortir de rümbil de!
moneslir. en e!s darrers anys s'ha
rcíbrmat pan de I" interior de
l'església (construida entre els
segles XIV i XVI. amb
modificücions posleriüi"s]. s'lian
netejai els bustos de sanl Iscle i
sania Victoria... .fa he dit que
abans s'havia restaural el Pati de
TAbadia. Pero la reslauració no va
uconseguird'eliminurtol un
seguit de caixes i altres clemenls
senibtaiits que s'emmagalzemavcn de molí lemps enrera ais
racons. Dcsprés de la reslauració,
s'acumularen sota Péscala noble
del paiau abacial. No n'hi ha prou
d'aconseguir una reslauració. Cal
mamenir renlorn amb tota la
dignilatque li coirespon. La
brossa a l'abocador i les caixes al
magalzem. Cada cosa té un lloc.
Formanl parí del conjunt del
paIau abacial hi ha, a la primera
planta, una petita ca[iclla. oratori
d'algun abal, amb pintures. No la
pas massa leinps que cnciu"a tenia
servituds pi.x: adicnls: lloc de mals
endre^os. estenedor... Llastima
que si no hi hagués hagul oposició
s'hauria restaural conjuniament
ajiib el pali al qual té soilida, ja la
onze anys! Deu ser bcn difícil tcr
iligiu- la piopietal privada i el
Rtívista dií Girona /
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cainpanur
cu III! aigiiüfiirl
di' Joscj) Amí^tiY
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patrimoni historie de la comuiiiíal.
Des de fa for^a mesos que es
majitc apumaíada la porta
principal del muiieslii'. Ja hi ha
hagul inspecció per part deis
técnics de Patrimoni. Hem de
suposar que Liviat sera arranjada.
En cas controri, a insistir.
I el claustre'' Se'n conserva
Tala adossada a Tesglcsia. dalable
en el segle XIII. Per ser precisos
hem de dir que aquesta es Túnica
parí visible. Hi ha enc;u'¡i un are.
com tols de doble columna,
desmunta!. Els quatre capilells
presenten motius animáis i
vegetáis, molt diferents deis que
ara es poden vcurc. Podrien ser
una mica mes añiles. Aquesi are
va passar un llai-g període d'exili a
Blanes i 1'OLI recupeiiii per
rAJunlament al coment^ameni
deis anys SO. Encara s'ha
d"instaMíU'. LadajTcra vegada L|UC
el vaig veure eslava en un
magal/.cm municipal.
Soi'tini del moneslir. pngeni al
turó de Santa Anna. La capclla de
la santa, objecte de particulai'
venerado deis bredencs, va ser
«]-eslaurada» la uns anys. Pail de
la restaurado va consistir en
despullar-la deis arrcbossals que
la cobricn i en ddxar Tobra visla.
¿Encara cal recordar que els
arrebossals son part inlegranl de la
conslrucció i que s'han de lomara
relcr? La capella no fou
consiruVda per deixar l'obi'a visla.
Només cal icnir ulls a la cara per
adonar-se'n. O és que polser és de
pedra escairada"?
Es vol donar al cairipLinai' una
funció museísdca. Al fons
parroquial, a mes de ceramiques i
pintures modenies que
scgurameni haurien d'estar en un

altre lloc, hi ha diversos objectes
relacionáis amb el monestir, algún
deis quals es ben inlercssant.
Pensó, perexemplc. en una peca
d'íiram amb decoració calada i
inscripcions musulmanes. No hi
figura, i que sápiga encara segueix
en mans privados, un rollen
itimanic amb la reprcsentació
d'un calvan lambe piocedenl del
monestir. com altres peces
cscultoriqucs de les quals només
en coneixem la fotogralla. Aquesl
relleu del Calvari, ü'obat segons
sembla en el transcurs d'unes
obres, esligué uns anys diposiial al
Museu d'Ail de Catalunya (núm.
inv. 71494íd'on fou relirai peí
"propieiiui» el y d'octubrc de
1972. En el document de
lliurament. degudamcni signat.
consiíi que al cap d'un mes la pct^a
havia de resliluií-se al Museu
d'Arl de Catalunya o ingrcssar al
Museu de Girona. No es leu. Va
sei" veñuda i que sapigtiem, cnctira
deu romandre en poder deis
liereus del comprador. En el
moment de la seva dcsaparició.
molí rocambolesca. vaairibara
ser objecte d'enquesla policíaca
pe]- tal de recuperar-la, Encara una
allra vegada el conllicle propielalpalrimoni. Polser valdría la pena
ioraaj--hoainlenlar.
Ben segur que queden temes
pendenls. Polser en parlarem en
una altra ocasió. Si els anéssim
resseguint tols. I'espai disponible
se'ns hauria acabat ja fa eslona.
Em sembla, pero, que amb els que
hem esbossat ja n'hi ha per poder
recomen^ai" la tasca de
reciiperació del patrimoni historie
de Breda.
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