
    

Circular nº 0 
Desembre 2001 

Amics de Besalú i el seu comtat 
 

Editorial 
 
Iniciem, en aquestes jornades nadalenques d’enguany, un desig  que els Amics de 
Besalú i el seu comtat hem compartit i no hem realitzat, durant molt de temps: la 
publicació d'un butlletí o circular periòdica, per tal que cada un dels socis conegui 
puntualment les nostres activitats, presents i futures, i que alhora serveixi d'enllaç o 
contacte entre tots nosaltres. 
Fem constar que les nostres activitats no s'han de centrar únicament a la vila de Besalú, 
tot i que aquesta n`ha de tenir la prioritat. Essent com som  amics del “seu comtat”, 
també interessa el que passa a la Cerdanya, al Ripollès, a Banyoles, i perquè no, a la  
Catalunya Nord. 
Farem arribar aquesta circular, no tant sols a cadascú dels nostres socis, sinó també a 
gran part dels centres culturals amb els quals hem tingut contactes puntuals, com Els 
Amics d' Art Romànic del Bages, els de Barcelona i Berga, els centres d' estudis de l' 
Alt i Baix Empordà, la Selva, Banyoles i Ripollès. 
Procurarem que aquest butlletí o circular tingui una editorial, com la que esteu llegint, 
un programa d' activitats; col·laboracions, amb un article o resum inèdit d'un tema 
històric o d'art, centrat en el comtat de Besalú. 
També hi inclourem la secció “ Els Amics diuen”,  que voldrà ser un recull de 
suggeriments dels socis aportant  idees noves o crítiques constructives. Una  fitxa del 
nostre tresor romànic i la ressenya d 'algun llibre que directe o indirectament faci 
referència al comtat de Besalú o a la seva vila, clouran el fulletó. 
Amb aquestes breus i creiem que clares notes, iniciem la CIRCULAR nº 0 , amb el 
desig de que sigui ben rebuda  per tots els socis, tot  esperant  que tingui continuïtat. 
Això dependrà,  sobretot, de les vostres aportacións. 



 
 
Resum d'activitats de l'any 2000 
 
Durant l'any s'han portat a terme els següents actes: 
El 27 de maig tingué lloc la V Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals al 
centre d'Estudis de Banyoles. Hi assistiren el president i una comissió del comtat de 
Besalú. 
EL SEMINARI SOBRE ART ROMÀNIC, dies 7, 8 i 9 de juliol. Les conferències van 
ser impartides per: 
  Sr. Sebastià Parés, que va parlar del seu llibre "Les esquelles". 
  Sr. Josep Vila, que va presentar el seu llibre "Litúrgies del menjar de les terres 
gironines" . 
  Sr. Miquel Àngel Fumanal que ens va presentar "Les arrels arquitectòniques de les 
esglésies de Besalú".  
Com a cloenda es va portar a terme l'excursió arqueològica a Empúries, assessorada pel  
Sr. Plantalech. Dinar. A  Sant Pere de Rodes, visita guiada per el arquitecte tècnic Sr. 
Guardiola. 
EXCURSIÓ A L'ALTA GARROTXA, amb tot terreny, visitant Oix, Beget on dinarem, 
i  Salarça. 
A mitjans de setembre, visita a VILAFRANCA DEL CONFLENT, guiada pel Sr. 
Rector de la vila, dinar a la Torre de Querol i baixada amb el "tren groc". 
S'han posat al dia els estatuts de l'entitat segons normes de la Generalitat i la Diputació, 
la qual ens ha facilitat un ordinador i el  programa d'internet. 
Les nostres delegacions han fet les seves assemblees com cada any. 
La de Santa Pau el 18 de novembre, celebrant el 25è aniversari de la seva constitució. 
El Vescomtat de Bas el 8 de desembre celebrant la XXV assemblea de l'entitat. 
La de la Vall de Bianya el 10 de juny, tingué lloc a la masia "La Bosa" de St. Pere 
Despuig. 
La de Sant Joan les Fonts l’ organitzaren a finals d’any. 
Moviment de socis: 
Altes   Jaume ROURA Joan, de Besalú 
  Lídia FRICOLE Oliver, de Besalú 
  Abel Narcís de PUIG MAURICE, de Cassà de la Selva 
  Mª Mercè GRATACÖ Nou, de Besalú 
  Salvador García Argós, de Girona 
  Centre d’Estudis de Banyoles 
Baixes  Joan Brunet Pruja 
  Luís d’ Alos i Bobadilla (els dos per defunció) 
 

Besalú 31 de desembre de 2000  
El secretari 



 
 

Resum d'activitats del'any 2001 
Podem constatar que actualment temin accés a la nostra Sala, després d'haver-se 
executat les obres que havien de fer-se l'any 2000 i que degut al llarg retard d'execució 
el contractista ha retallat el projecte programat per manca de pressupost. De tal forma 
que la Sala queda de moment inacabada; però la il·lusió de tornar a casa nostra ens ha 
obligat a convocar l'Assemblea General al dit espai per que els socis pugin comprovar 
l'estat actual de l'obra. La junta vol emprendre nova vida i per això feia falta tenir una 
llar des d’on poder reunir-se i  
estudiar detalladament el que cal fer. I a aquest fi el nostre president ha cregut oportú de 
demanar  assessorament a una comissió de tècnics de l'entitat per tal de preparar aquesta 
assemblea. Aquesta comissió està formada pels socis: Jordi Alentorn, Eduard de Balle, 
Ignasi Permanyer, Ramon Sala, Joaquim Solà-Morales i Francesc Tremoleda, que han 
estudiat i programat els diversos punts de l'actual convocatòria. 
Però, malgrat totes les contrarietats, l'entitat ha anat programant el que cada any anem 
preparant de cara al soci. I així podem donar fe que durant l’any 2001 s’ha realitzat de la 
Setmana del romànic, els dies 6, 7 i 8 de juliol, i que enguany han realitzat els 
conferenciants  següents, la Sra. Maruja Arnau, sobre “Les cases pairals del comtat de 
Besalú”, el Dr. Joan Cabestany i Fort que parlà de “La parròquia   
medieval", i el Sr. Ramon Sala i Canadell que dissertà sobre "Josep Pla i el comtat de 
Besalú". 
També han tingut lloc les següents excursions: 
El 14 de juliol a les excavacions d'Ullastret, assessorats pel arqueòleg Sr. Plantalech, i a 
la tarda a la catedral de Castelló d'Empúries, amb guia local. 
L’ 1 de setembre al Vallespir, visitant el santuari de la Mare de Déu del Coral, església 
de la Menera, dinar a la típica masia de les Estenoses i a la tarda, el museu, església  i 
comunidor  de Serrallonga, finalment a Prats de Molló. 
I el dia 29 de setembre visita a Tarragona per veure l'aqüeducte romà, la vila romana de 
Centcelles, el circ, el museu i les muralles del recinte romà de Tarraco.  
El 7 d'abril i a la Sala de Sessions de l'Ajuntament va tenir lloc l'acte de presentació per 
part del nostre president Sr. Noguera Massa del Llibre de la Sra. Maruja Arnau sobre 
"Monumentalitat de Besalú i comarca". 
ASSOCIACIONS 
Amics de Santa Pau convocaren la reunió general el dia 6 d'octubre amb conferència a 
càrrec de l’ escriptor Santaeulàlia i lliurament dels primers premis "Salvador Reixach".  
Els Amics de la Vall de Bas la convocaren el dia 8 de desembre amb exposició i 
concurs de pintura i premiant als veïns de la Vall que restauren llurs finques. 
Els Amics de la Vall de Bianya tingueren l'assemblea a la masia de Colldecarrera el dia 
10 de juny, amb conferència  de  Tura  Badosa sobre Colldecarrera.  
Els Amics de Sant Joan les Fonts estan preparant llur convocatòria. 
Moviment de  socis: Maria Gardella  Isidre Bantí 
   Miquel Dorca  Joan-Ignasi Permanyer 
   Tura Clarà   Mª Dolors Planadecursach 
   Miquel de Puig  
    

Besalú, 24 de novembre de 2001  
El secretari  



COL·LABORACIÓ 
 

El veïnat d'Argimon, un topònim de Besalú oblidat 
 
El que fou Notari de Besalú, en Joaquim Matas, en el seu llibre "Castell de Sales i els 
seus termes", manifesta que el territori de l'antic comtat de Besalú estava dividit en 
parròquies, i aquestes a la vegada en veïnats, sense perjudici de les celleres que moltes 
d'aquestes parròquies tenien. 
Doncs, bé, entre els veïnats que cita a la seva obra, hi figura a la parròquia i vila de 
Besalú el veïnat d'Argimont. A seguida de aquesta manifestació, ens indica elSr. Matas 
que en aquest veïnat hi havia el mas Costa o casa   
 de Sant Ferriol. 
L'eminent lingüista de nacionalitat suïssa, avui desaparegut, Paul Aebicher, en la seva 
important obra "Etudes de Toponymie Catalane", manifesta que el topònim 
"ARGEMUNDO" es troba a prop de Besalú i constitueix un alodi el qual ja surt 
esmentat l'any 978, és a dir, al segle X. 
Efectivament, el conegut historiador de l'antic comtat de Besalú, Francesc 
Montsalvatge, a la seva obra "Geografia Històrica del Comtat de Besalú”, ho confirma 
quan diu textualment: "Argemund, alou cedit al monestir de Sant Pere de Besalú pel 
comte Miró. Havia sigut cedit a la mencionada casa religiosa pel seu germà el comte 
Seniofred. Afrontava amb el riu Fluvià i amb Fornells (Sant Ferriol de Besalú)". 
El mateix lingüista suís, Paul Aebicher, en una altra important obra seva sobre 
lingüística catalana, titulada "Essai sur l'Onomastique Catalana du IXer. au XIIer. 
siecle", fa derivar la paraula ARGIMON, seguint al lingüista alemany E: Förstemann a 
la seva obra "Alt deutsches Namenbuch Personennamen", de la paraula germànica 
ARGIMUND, la qual a la vegada prové de l'arrel ARGA. 
Aquest lingüista, el Sr. Aebicher, troba emprada aquesta arrel germànica diverses 
vegades a l'obra de Josep Mas "Notes Històriques del Bisbat de Barcelona". Taula del 
Cartulari de Sant Cugat del Vallés". Efectivament, l'arxiver i erudit Josep Mas troba en 
la documentació antiga de l'esmentat Cartulari, les paraules REGEMUNDUS a l'any 
981, ARGEMUNDUS a l'any 984, ARIEMUNDUS a l'any 988, la paraula 
EREEMUNDUS a l'any 990. A l'indicada obra de Josep Mas, també hi surt 
documentada la paraula ARGELA, a l'any 962. 
Pel que fa als llibres sacramentals de la parròquia de Sant Vicenç de Besalú, així com 
als protocols notarials de l'antiga Notaria de Besalú, si troba documentat de forma 
reiterada el veïnat d'Argimon, concretament quan intervenien els antics amos del mas 
Costa de Lapart o casa de Sant Ferriol com indica el Notari Joaquim Matas.Aquesta 
família Costa sempre es fan originaris del veïnat d'Argimon de la parròquia de Besalú. 
En data 17 de novembre de 1561 consta la capitulació i concordia entre Miquel Gayolà 
alias Costa de Mont de Fares i la Sra. Feliciana Costa de la part del veïnat d'Argimon de 
la parròquia de Sant Vicenç de Besalú. 
En data 6 de juny de 1604 casament de Miquel Costa fill d'en Costa de Lapart 
(Argimon) amb una filla Gallisana del Torn. 
En data 24 de agost de 1648 testament de Joan Costa del veïnat d'Argimon. 
En data 21/1/1671 casament de Rafel Costa fadrí, fill de Joan Costa pagès del veïnat 
d'Argimon. 
En data 5 de juny de 1676 casament de Narcís Costa fill també de Joan Costa pagès 
d'Argimon i de Margarida amb Esperança Font de Tortellà. 
En data 4 de juny de 1684 consta el testament de Marianna Costa de Lapart muller de 
Joan Costa pagès del veïnat d'Argimon de la parròquia de Besalú. 



En data 6 de juny de 1684 òbit de Margarida Costa  pagesa d'Argimon. 
Havent arribat a les meves mans l'interessant  obra "Atlas Històric del Comtat de 
Besalú", que fa una exhaustiva recerca dels topònims i demés noms de l'antic comtat 
anteriors a l'any  988, no he pogut trobar el topònim "Argimon". Siguin aquestes quatre 
ratlles com una mostra d'agraïment i una petita aportació a obra tant fonamental i 
magnifica dels Srs. Bolós i Hurtado, autors de la  mateixa. 

Ignasi  C. Permanyer 
 
 
 

ELS AMICS DIUEN 
 
Agrairíem la vostra col·laboració amb qualsevol pregunta, suggeriment o crítica  
constructiva, en carta dirigida  al Sr. President a l’adreça de l’entitat. La resposta de la 
qual les farà en la següent circular. 
 
 

FITXA ROMÀNICA 
 
En properes edicions hi inclourem fitxes d’ermites romàniques que en la present no ha 
estat possible per falta d’espai 



LLIBRES 
Títol:   TEMPS DE MONESTIRS 
 Els monestirs catalans entorn a l'any mil. 
 Ed. Pòrtic  Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 
 
Contingut:  s'inicia amb una presentació del President Jordi Pujol i de Josep Mª  Solé 
Sabatés, director del Museu d'Història de Catalunya. 
El llibre es distribueix en quatre capítols:  
1  Expansió del monaquisme a Catalunya.  
2  L'ideal de la vida monàstica.   
3  La cultura monàstica.     
4  Apèndix. 
Aquest  llibre escrit per prestigiosos autors del tema, com Antoni Pladevall, Manel Riu, 
Jordi Bolós i fins a vint-i-quatre més, es una obra exhaustiva que difícilment pot 
superar-se. 
Creiem especialment interessant pels Amics del comtat de Besalú,  conèixer els orígens 
i el desenvolupament del monaquisme català, els temes  següents:  
"Monjos i monestirs  a la Catalunya pre-medieval" (pàg. 37) parla de que entre el segles 
VI i  VII existia ja a Girona ciutat un monestir així com també dintre la vila d'Empúries 
(pàg. 38-39).  
En l'apartat del "Fenómen eremític rupestre" cita de nombroses coves a l'engorjat 
d'Agujes i a la riba del Fluvià amb restes eremítiques. Treball encara per fer i que 
nosaltres estem estudiant.  
En l'apartat "Implantació de la regla benedictina" (pàg. 44 i ss) ens parla de Sant Quirze 
de Colera, Sant Pere de Rodes, d'Escales, Albanyà, Agujes, Sant Llorenç del Mont, Sant 
Julià del Mont, Besalú, Banyoles, Sant 
 Medir, Amer, Sant Daniel, Sant Pere de Galligans, etc. 
En l’ apartat "Monacat femení, segle VIII-XII" (pàg. 106 i ss.) es parla del monestir de 
Santa Maria de Girona, desaparegut, de Sant Joan de les Abadesses i de  Sant Daniel de 
Girona. 
Els dos següents capítols, "L'ideal de la vida monàstica" i "La cultura monàstica" no 
tenen desperdicis per fer-nos entrar en l'interior d'aquest "ora et labora" benedictí, 
parlant del seu herbolari, la seva farmacopea, el que menjaven, la música i la litúrgia, 
els scriptorium, etc. 
Llegiu-lo i ens ho agraireu. 



NADALA ROMÀNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'ençà el Concili d'Efes del Segle V, en el que es proclamà el dogma de la Maternitat de 
Maria, l' iconografia cristiana es va fer ressò, amb profusió de representacions de la 
Verge i d' escenes de la seva vida. 
No obstant, ni a Bizanci ni durant el període carolingi, aquest motiu, fou tant 
profusament tractat com en ple període romànic, durant els segles XI i XII. 
La Nativitat, amb tots els seus aspectes - Visitació, Naixement, Epifania, Alletament - 
fou tema de predilecció dels anònims artistes romànics, predilecció que perdurà durant 
el període gòtic. 
La primera representació de la Nativitat a casa nostra, és la de la Bíblia anomenada de 
"Farfa", escrita i il·luminada a Ripoll i conservada a la Biblioteca Vaticana de Roma. 
Amb la il·lustració d'aquesta Nativitat, felicitem de tot cor a tots els Amics de Besalú i 
el seu comtat aquest Nadal i l'any nou.  
A. N. M 



ASSEMBLEA REGLAMENTÀRIA ANUAL DE L'ENTITAT 
 
 
MEMBRES DE LA JUNTA APROVADA PER UNANIMITAT A L’ ASSEMBLEA 
 
 
Presidenta d'Honor    Montserrat del Pozo i de Ferrer 
President     Antoni Noguera i Massa 
Vicepresident 1er    Salvador Vilarrasa i Oliveras 
Vicepresident 2on    Joaquim de Solà-Morales 
Vicepresident 3er    Joan - Ignasi C. Permanyer  
Secretari     Bartomeu Guix i Tarroella 
Tresorer     Llorenç Cuevas i Costejà 
Bibliotecari     Joan Masmitjà i frigola 
Vocal 1er     Josep Mª Coch i Planas 
Vocal 2on     Teresa Cucala i Barnola 
Vocal 3er     Joan López Carrera 
Vocal 4ar     Frances Ventura i Teixidor 
Vocal President Assemblees   Eduard de Balle i Campasol 
Vocal assessor artístic   Pere Llosas de Bosch 
Vocal assessor d'arquitctura   Francisco de Mir i del Pozo 
Vocal de Santa Pau    Francesc Tremoleda de Bolos 
Vocal del Vescomtat de Bas   Jordi Alentorn i Vila 
Vocal de la Vall de Bianya   Joan Nogareda i Gifre 
Vocal de Sant Joan les Fonts   Manel Soler i Vinyola 
Vocal Assessor jurídic    Joan Amat i Cortés 
Vocal de Amics de l'Alta Garrotxa  Ramon Sala i CanadellI  
Vocal dels Arxius Personals   Jordi Moret i Marguí 
 
 
Besalú, 24 de novembre de 2001 
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