
    

Circular nº 1 
MARÇ 2002 

Amics de Besalú i el seu comtat 
 

Editorial 
 
Agraïm l'èxit que ha tingut entre els socis la Circular núm. 0, malgrat els problemes 
que normalment es presenten quan es llença un primer número, dels quals em som ben 
conscients. Procurarem cada trimestre millorar-la i fer-la amèna i amical. 
En el present número contestem la pregunta de la secció “Els Amics diuen”; anunciem 
també les activitats programades per enguany, malgrat que els horaris,  
 i altres detalls els especificarem en la pròxima circular. En la “Fitxa Romànica” 
estudiem l'església emblemàtica de Sant Feliu del Bac, incloem un article sobre el que 
era l'antiga Cúria Reial, i en la secció de “Llibres” recomanem “Les noces del comte” 
que resumeix  la història de Catalunya a traves de les dones senyeres del Principat. 
Voldríem reservar una pàgina en les successives circulars, per fer una breu història de la 
nostra benvolguda entitat dels Amics de Besalú i el seu Comtat, des de la seva fundació 
a l'any 1959, passant per totes les intervencions en les quals la nostra associació ha  pres 
part. Com sabeu hem treballat en les restauracions de l'església de Sant Pere, les de 
l'antic hospital de Sant Julià, les de la Mikvé, del pont romànic, fins a les ruïnes de 
Santa  Maria. També en  el pati de Can Llaudes, en les excavacions de Can Ring, les del 
Pou de la Plaça, la pavimentació de la plaça de     
Sant Pere i d'altres. 
Es necessari donar-ho a conèixer per als que no en tenen ni idea i per a d'altres que, 
potser coneixedors, ho han oblidat. 
Iniciem, dons, en el present núm. 1, com es va fundar la associació dels “AMIGOS DE 
BESALÚ Y SU CONDADO” en castellà, seguint les normes vigents en aquells temps 
reculats. 
Desitgem un altre bon acolliment de la present circular, i això ens esperonarà per a 
millorar-la. 



RESUM DE LES ACTIVITATS PROJECTADES PER L'ANY 2002 
 
 
“EXPOSICIÓ DELS REMENCES:  VERNTALLAT I EL SEU TEMPS” 
Del 23 de març de 2002 al 27 d'abril de 2002. Cúria Reial, Besalú. 
 -Inauguració dia 23 de març a les 7 h del vespre, sala gòtica de la Cúria  
 Reial. 
  -Conferència magistral del Dr. Jaume Sobrequés i Callicó, director del   
 Museu d’ Història de Catalunya. 
 -6  d'abril conferència a les 7 h del vespre 
 -13 d'abril conferència a les 7 h del vespre. 
 -20  d'abril conferència a les 7 h del vespre. 
 -27  d'abril Clausura amb conferència. Comiat. 
 
X  SEMINARI SOBRE L'ART ROMÀNIC 
Dies 5, 6 i 7 de juliol. Sala gòtica de la Cúria Reial. 
Les tres conferències tractaran sobre “Tallaferro, política, monedes i el seu temps” 
 
13 de juliol:  
Excursió arqueològica en autocar 
 
Agost: 
Excursió amb  tot terreny a l'Alta Garrotxa 
 
El 21 i 22 de setembre 
IX ASSEMBLEA D'ESTUDIS SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ 
 Enguany a CAMPRODON  
 Clausura de l'Assemblea al sala gòtica de la Cúria Reial de Besalú, amb  
 conferència de cloenda. 
 
A principis de setembre: 
Excursió amb autocar, possiblement a Santes Creus, Vallbona de les Monges i Poblet. 
 
Exposició de fotografies sobre el monestir de Sant Joan les Fonts. 
 
Exposició de fotografies sobre Mn. Cinto Verdaguer en el centenari de la seva mort. 
 
Assemblea “ Amics de l'Alta Garrotxa”   22 de maig de 2002 
Assemblea  “Vall de Bianya”                8  9 de juny de 2002  
Assemblea  “ Santa Pau”     5  d'octubre de 2002  
Assemblea “Vescomtat de Bas”    5 de desembre de 2002 
Assemblea  “Sant Joan les Fonts”    per confirmar 



LLIBRES 
 
Títol: LES NOCES DEL COMTE 
        Matrimoni i poder a Catalunya (785-1213) 
        número de pàgines: 608  
        preu: 37 Euros. 
 
L'Editorial Omega ha publicat un interessantíssim llibre del catedràtic d’història a la 
Universitat de Poitiers, el senyor Martí Aurell, el qual té per títol "Les noces del comte". 
Aquest llibre, publicat en francès, ha sigut traduït al català per Montserrat Bordes i 
publicat per l'Editorial Omega l'any 1998. 
Es tracta d'un aprofundit estudi sobre la història de Catalunya durant l'Alta Edat 
Mitjana, concretament des del segle VII fins al segle XII. El propi llibre porta per 
subtítol "Matrimoni i poder a Catalunya (785 - 1213)”. 
El llibre està dividit en quatre parts i cadascuna d'elles a la vegada subdividida en 
capítols, amb un total de nou, on l'autor va seguint fil per randa la història i els avatars 
de la nostra pàtria, seguint i  estudiant els matrimonis i les relacions de parentiu entre les 
diverses famílies comtals, les quals han anat conformant Catalunya. 
En el transcurs de l'obra surt constantment, com no podia ésser d'altra manera, la vida i 
obra dels Comtes de Besalú i de Cerdanya, fent un estudi aprofundit de les seves 
relacions matrimonials i de parentiu, en especial amb els Comtes de Barcelona. 
El llibre conclou amb uns exhaustius quadres de filiació, el I de la família de Bel.ló, el II 
dels Comtes de Barcelona, el III dels Comtes de Besalú i Cerdanya, el IV dels Comtes 
d'Empúries i Rosselló, 
el V dels Comtes d'Urgell, el VI dels Comtes de Pallars i el VII dels Comtes de 
Barcelona (segle XII). 
A més al final hi ha tres índexs, un primer de fonts i bibliografia, un segon dedicat als 
personatges que surten a l'obra i un tercer índex de noms de llocs, molt exhaustius i 
complets. 



 
 

COL·LABORACIONS 
 
LA CURIA REIAL DE L'ANTIGA VEGUERIA DE BESALÚ 
 
Es pot parlar de la Cúria Reial de Besalú, seu de "l'Associació d’ Amics 
de Besalú i el seu Comtat", en primer lloc des d'un punt de vista  arquitectònic, però 
també en podem parlar com el marc on es va desenvolupar la vida social i política de 
Besalú i el seu comtat,es a dir, on es va anar fent la història d’aquesta    
població i del seu  antic territori al llarg dels segles fins a l'època  borbònica. 
A).- Des d'un punt de vista arquitectònic, podem afirmar que la Cúria Reial de  

Besalú constitueix un reeixit exemple del que s'anomena arquitectura gòtica  catalana, 
com d'altres edificis que d'aquest estil hi ha a Catalunya. 
Serien traços exponents d'aquest art gòtic civil català: 

1. La  simplicitat i l'austeritat en la construcció, trets que s'aprecien en els seus arcs 
diafragmàtics i en els seus embigats de fusta de la sala gòtica. 

2. L'amplitud dels espais interiors apreciable perfectament en els baixos i en la 
seva sala gòtica.  La seva austeritat i simplicitat es comparable a la del 
Tinell, a la de l'Hospital de la Santa Creu i a la de les Drassanes de Barcelona, i 
pel que fa a la seva unitat i amplitud a la basílica de Santa Maria del  Mar de la 
ciutat comtal, a la l'església parroquial de Banyoles i a la catedral de Girona. 

3. Gaudeix la Cúria Reial d'un veritable aspecte de fortalesa, així com d'una nuesa i 
simplicitat exteriors pròpia de l'arquitectura gòtica catalana. La seva   
façana, en la que destaquen el seu portal adobellat i els dos finestrals geminats i 
trilobulats, és un exemple del que diem. Recorda en aquest cas altres edificis, 
com la façana de l’ajuntament de Barcelona, els portals laterals de la seva 
catedral i la llotja de la ciutat de Mallarca. 

B).- Des d'un punt de vista sociològic, a la vegada: 
La Cúria Reial de Besalú, va ésser el marc material on dia a dia s'anà conformant durant 
tota l'edat mitjana i bona part de l'edat moderna la vida política, social i cultural de 
Besalú i el seu comtat. 
En aquesta Cúria Reial i en d'altres arreu de Catalunya, es va anar conformant dia a dia 
la societat civil catalana, a través dels processos i de les litigacions, en les lluites 
judicials entre senyors i pagesos, entre aquells i el poder reial, i també entre senyors i 
municipis. 
Podem dir que a través de les actuacions de la Cúria Reial, integrada pels  
jutges, element tècnic, pels escrivans i notaris, element burocràtic i pels saigs i nuncis, 
element executiu, es van anar aconseguint les llibertats individuals i  col·lectives, i per 
tant el progrés del poble català. 
A Catalunya, ja des dels inicis de la societat medieval, que sorgeix de la descomposició 
de la monarquia hispano-visigòtica i de l'influencia creixent de la monarquia i poder 
carolingi, les persones que exerceixen el poder en qualsevol esfera  i nivell, ja sigui la 
reial del príncep o comte, o bé la del procurador o lloctinent, fins arribar al nivell del 
poble com són els veguers i els batlles, han estat sempre recolzats i assessorats per 
determinats col·lectius de persones amb· 
 funcions diverses, la reunió de les quals rep el nom de Cúria o Cort Reial. 
Sobre tot, en els aspectes judicials, com que el veguer era un càrrec de confiança del 
comte i no tenia per que ésser perit en les qüestions judicials, al seu vol es va anar 
formant una mena de cort o cúria, integrada per diverses persones, unes  



amb experiència professional i tècnica en les matèries de la vegueria, d'altres amb 
facultats de caràcter burocràtic i finalment altres amb facultats de caràcter executiu. 

• Pel que fa a les persones tècniques, és a dir, els jutges o assessors, eren 
absolutament necessaris per l'exacte i adequat  desenvolupament de les funcions   
del veguer, en especial en les funcions judicials, així com civils i criminals. 

• Aquests jutges o assessors eren càrrecs essencialment inamovibles i no van ésser 
mai infeudats ni venuts. 

• Pel que fa a l'element burocràtic de la Cúria Reial, aquest estava constituït pels 
escrivans i els notaris. 

Sabem dels escrivans que tenien l'obligació de donar trasllat dels actes i processos a les 
parts, confrontant-ho amb el veguer i les mateixes parts. Disposaven de la caixa de la 
Cúria Reial,i a més a més una funció important dels escrivans era la de   
 portar un arxiu en forma, i per sobre de tot havien de portar un registre o llibres de  
sentències (adjudicacions, llicències, tuteles, curateles, subrogacions) de  
querelles (demandes de tot tipus), de lletres de reclams, de registres reials (lletres 
dirigides per l'autoritat reial al Veguer). 
Pel que fa als notaris, la seva funció fonamental era, i és també avui dia, donar fe, 
conforme a les lleis, dels contractes i altres  actes extrajudicials. 
Aquests càrrecs d'escrivans i de notaris podien ésser objecte d'infeudació, de venda i 
també d'adquisició per herència. 

• Per últim, hi havia a la Cúria Reial, els elements executius, encarregats de fer 
complir la llei i en concret les sentències i actes dictats per la Cúria Reial. Les  
persones amb facultats executives més importants de la Cúria Reial eren els 
saigs.   

Hi havia també el càrrec de nunci amb les funcions de pregoner de la convocatòria dels 
membres de la Cúria Reial, així com també d'executar les sentències i de la custòdia 
dels presos. 

Ignasi C. Permanyer 



 
FITXA ROMÀNICA 

 
Sant Feliu de la Vall del Bac ( I ) 
 
Sant Feliu de la Vall del Bac és una petita esglesiola, situada a la part obaga de la  vall, 
entre Capsacosta i Santa Maria de Llongarriu. Està força malmesa i amb afegitons 
posteriors. 
La seva acta de consagració és un pergamí de 20 x 46 cms conservat a la Biblioteca de 
Catalunya, calaix 4-IV-8, perg num. 8941 i que prové del monestir de Vilabertran. 
Existeix una còpia dels anys 1552 - 1572 existent a l'arxiu Vallgornea d'Olot. L'actual 
marqués, Eduard de Balle, vocal de la junta dels “Amics de Besalú i el seu Comtat”, el 
va donar a conèixer al 1974. (Annals de l'Institut d'Estudis Gironins v. XXXI, pàg. 
443/4. 
En aquesta acta es fa constar que està situada a la Vall del Bac, que Otó, bisbe de 
Girona la va consagrar, mentre Amalric juntament amb la seva muller i els seus 
germans, li varen fer donació, i que el bisbe els va concedir els delmes, les   
primícies i les oblacions dels fidels, assenyalant els termes de la parròquia, i li va 
subjectar l'església de Sant Cristòfol i la sotmeté a la Seu de Girona. 
Això succeïa el 20 de gener de l'any 996, a les dotze del migdia. 1000 anys després, dia 
per dia i hora per hora, vàrem tenir el goig de celebrar una missa i un parlament meu 
sobre l'efemèride de mil anys enrera. Aquest acte l'organitzà els “Amics de la Vall de 
Bianya”. 
Han existit tres esglésies a  Sant Feliu. En una llinda d'una donació d'un tal Fruila feta al 
monestir de Sant Pere de Camprodon, del 946, parla d'una església de Sant Feliu del 
Bac, segurament erigida amb anterioritat o sigui d'estil prerromànic, segurament de 
reduïdes dimensions, amb carreus tot just desbastats i units amb fang, amb un gruix de 
60 cms suficient per aguantar l'embigat de fusta i absis carrat. 
La segona, del 996  acta de consagració de la qual coneixem, presenta l’estil del primer 
romànic, segurament amb carreus millor treballats, amb absis carrat i volta de canó. 
I una tercera, les restes de la qual son les que es veuen actualment de finals del segle XII 
a les acaballes del segon romànic. 
Aquesta darrera és de volta lleugerament apuntada, els carreus  son ben escairats i 
col·locats en fileres regulars, amb un petit campanar d'espadanya, absis carrat i porta a 
migdia. 
Les importants restes arqueològiques trobades per nosaltres, les ressenyarem en la 
propera circular. 
Per visitar-la hom pot anar per una carretera o pista forestal que surt del Capsacosta 
direcció nord-est, o bé per la que surt de la masia de Llongarriu, direcció sud-oest. 
 

Antoni Noguera Massa 
(continuarà)  



ELS AMICS DIUEN 
 
 
La Sra. Concha del Pozo Ferrer, membre de l'associació, ha escrit a la redacció una 
carta amb un prec i una pregunta que cuitem a contestar. 
Ensdemana la possibilitat que s’envii un resum de les conferències i altres activitats que 
realitzi l’entitat a tots els socis que no hi puguin assistir. 
Li hem de dir que intentarem resoldre aquesta mancança i en la mesura que sigui 
possible s’enviarà als socis que ho sol·licitin el resum de la xerrada o activitat. 
El prec és el del preu i  la llibreria on es pot trobar el llibre que vàrem recomanar en 
l'anterior circular. “Temps de Monestirs” de l'editorial Pòrtic, Generalitat de Catalunya. 
Aquest llibre és pot trobar a qualsevol llibreria important, o bé demanan-lo a mateixa 
l'Editorial. Quan al preu és de 29euros amb 45 cèntims.   
Suposem que hem respost satisfactòriament el que ens demana. 
 

La  Redacció 
 

Fe d’errates 
En l’anterior circular per error no va sortir el final del article “El veïnat d’Argimont,  un 
topònim de Besalú oblidat”, el qual, a més, havia de ser firmat pel Sr. Ignasi  
Permanyer. Adjuntem a la present circular novament tot l’article en separata. 
 
 També va ser errada la data de la fundació dels Amics de Santa Pau. L’entitat  té 35 
anys i no 25 com vàrem fer constar. 
 
 
 



L'origen dels “Amics de Besalú i el seu Comtat” ( I ) 
 
L'estiu de l'any 1959, quan es celebrava un curs d'arqueologia , s'aplegaven a Banyoles 
un grup d'autoritats, llavors cabdals, que el Dr. Josep Mª Coromines encaminà a Besalú. 
S'aconseguí una reunió a la casa Pozo-Ferrer, on aquest senyors es trobaren amb 
membres de  l'Ajuntament de Besalú, els mestres, el Sr. Rector i una colla de persones 
representatives avisades sobtadament per recolzar   
tot un plantejament. Es tractava de fer quelcom per al present monumental de Besalú, i 
de les possibilitats d'interessar a les autoritats oficials en la restauració dels seus edificis 
tant malmesos. 
Aquest plantejament exigia la formació d'una associació igualment oficial que pogués 
recaptar les ajudes tècniques i financeres necessàries dels organismes   
locals, provincials i estatals. 
S'acordà que l'associació s'anomenés “Amics de Besalú i el seu Comtat”, i en el seu 
nom s'escampà un escrit fent una crida als besaluencs, habitants de la Vila i d'arreu, per 
aplegar-los com a socis per tal que recolzessin moralment i material aquestes iniciatives. 
Poc després, el setembre de 1959, se celebrà una reunió al lloc anomenat “Hogar 
Parroquial”, on es nomenà una junta provisional sota la presidència d'En Salvador 
Vilarrasa i Sicra, i es presentaren uns estatuts que, posteriorment, foren aprovats pell 
Govern Civil de Girona. Els tràmits legals els dirigí el Dr. Coromines, ja experimentat 
al “Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles”. Les inscripcions foren encoratjadores, 
reflectien l'interès desvetllat dins i fora de la Vila. Des de llavors la junta directiva no ha 
deixat de reunir-se mensualment i de celebrar una reunió general anual, on es 
dona compte de la tasca realitzada. 
 Poc després els “Amics” incoaren un expedient per declarar Besalú com a conjunt 
“Historico-Artístico”, a fi que entrés sota la protecció oficial. Això exigí l'aprovació de 
les autoritats del “Patrimonio  Artístico Nacional” per a la restauració de monuments  
i cases situades dins el casc monumental. Gràcies a aquesta mesura el conjunt de Besalú 
ha conservat el caire i l'autoritat que avui admiren els visitants. 
El primer president d'Amics de Besalú i el seu Comtat va ser En Salvador Vilarrasa i  
Sicra, que durant 11 anys regí l'associació, amb eficàcia i dedicació dignes de tot elogi. 
No va regatejar mai un esforç ni una gestió per aconseguir els projectes  
previstos. Difícilment s'agrairà prou la seva dedicació, però els Amics de Besalú sabem 
molt bé que en aquell moment històric i polític les ajudes econòmiques i tècniques 
havien de venir dels organismes estatals de Madrid. Els seus viatges i contactes varen 
ésser molt valuosos. 
El 25 de gener del 1970 moria a València; els Amics i l'ajuntament li vàrem dedicar un 
funeral molt sentit oficiat per Mn. Estela i un acte cívic en exaltació del seu record. 
(continuarà a la pròxima circular) 
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