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PREFACI

El present estudi neix d’una conferència dictada el dia 7 de setembre d’enguany en l’acte d’inauguració del curs escolar 2016-2017 del Vallès Occidental. Preteníem llavors i pretenem ara de fer una breu presentació i una nova
interpretació de les pintures murals de l’església de Sant Salvador a la llum de
la història del poble de Polinyà, reconstruïble en base a la rica documentació
escrita que s’ha conservat i hom ha pogut arreplegar.
D’altra banda, aquesta breu investigació pretén d’ésser un avanç i un complement del que, si Déu vol, ha d’esdevenir un nou Diplomatari de Polinyà del
Vallès, que perfeccioni el ja publicat el 1985. És la nostra intenció la d’enriquir
l’aplec documental inicial amb la incorporació d’algun nou diploma referit a
Polinyà darrerament identificat, i volem acompanyar, a més, aquesta nova edició de la reproducció fotogràfica de tots els documents originals amb el propòsit no sols de donar a conèixer la documentació en el seu estat original, sinó
també de contribuir a la seva conservació. Una empresa d’aquesta envergadura,
però, difícilment hom la podrà dur a bon terme sense la necessària col·laboració institucional o la imprescindible participació de patrocinadors particulars.
I fem des d’aquí una crida a aquesta cooperació. El nostre poble, un dels més
ben documentats d’Europa i el primer d’ells a disposar d’un diplomatari, bé
s’ho mereix!
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Per una altra part, no volem deixar d’agrair l’ajuda de tots els qui, d’una
manera o altra, ens han facilitat la recerca que ara presentem. En primer lloc, al
Dr. Josep Ma. Martí Bonet, director de l’Arxiu Diocesà i del Museu Diocesà
de Barcelona, així com a tot el seu equip, tan servicial com amistós, particularment, a la conservadora Sra. Blanca Montobbio, al conservador Sr. Pere Jordi
Figuerola, i a les arxiveres Sra. Joana Alarcon i Sra. Gemma Pallàs. Una gratitud especial devem al Dr. Benigne Marquès, director de l’Arxiu Capitular de
la Seu d’Urgell, i a la Sra. Clara Arbués, delegada de Patrimoni. Així mateix,
a la Sra. Eulàlia Gudiol i al seu marit, Sr. Andrew Dangerfield, per haver-nos
permès la consulta del seu arxiu privat. El nostre agraïment també al Sr. Guillem Cañameras, que prepara una tesi doctoral sobre Josep Gudiol i Ricart, i
a la Sra. Núria Peirís, responsable de l’Arxiu Fotogràfic de l’Institut Amatller
d’Art Hispànic, i a tot el seu personal. També al Sr. Pere Rovira, conservador
responsable de l’Àrea de Pintura Mural i Escultura sobre Pedra, i a la Sra.
Marta Ferreiro, responsable de l’Àrea de Documentació-Difusió i Arxiu Fotogràfic, del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. A la Sra.
Maria Antònia Carrasco, cap de la Unitat de l’Arxiu Documental del Servei
de Patrimoni Arquitectònic local de la Diputació de Barcelona. Al Sr. Jordi
Camps, conservador en cap de l’Àrea d’Art Romànic, a la Sra. Pilar Blesa, cap
de l’Arxiu, i a la Sra. Maria Clua, conservadora del Gabinet Numismàtic de
Catalunya, del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Al Sr. Jaume Barrachina,
conservador i director del Museu del Castell de Peralada. A la Sra. Montserrat
Mañosa, arxivera, i al Sr. David Gonzàlez, de la Secció d’Imatge i So, de l’Arxiu
Històric de Sabadell. Al Sr. Jordi Roig, arqueòleg. Al Dr. Michael Peppar de la
Fordham University de New York i a la Sra. Megan Doyon, Senior Museum
Assistant Department of Ancient Art de la Yale University Art Galery de New
Haven. I també ens és grat, en fi, de deixar constància que aquest estudi s’ha
realitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Polinyà, presidit pel Sr. Javier
Silva, alcalde, en el marc del projecte de recerca HAR2013-41134-P, concedit
pel Ministerio de Economía y Competividad, dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Llinars del Vallès, 14 de novembre de 2016
894è aniversari de la consagració de l’església de Sant Salvador de Polinyà pel bisbe
de Barcelona sant Oleguer
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