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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

Editorial 
 
Estrenem el tercer trimestre de 2002, ple d'activitats culturals i d'esbarjo; però caldrà 
recordar el que s'ha fet en el segon. 
L'exposició “VERNTALLAT, ELS REMENÉS I EL SEU TEMPS” no podia haver anat 
millor: en quatre caps de setmana del mes d'abril han passat més de 500 persones i part 
de l’escola pública de Besalú, interessant-se pel seu contingut didàctic. 
Cinc conferències ens han assabentat de tot el procés remença. 
La primera va anar a càrrec del Dr. Joaquim Sobrequés, director del Museu d'Història 
de Catalunya que va encetar l'acte amb una classe magistral sobre el tema. El comissari 
de l'exposició, Sr. Jordi Alentorn, president de “Amics del Vescomtat de Bas”, expert en 
el tema, ens  
assabentà dels personatges crucials de tot el procés. El tercer conferenciant fou el notari 
Sr. Ignasi Permanyer, tercer vicepresident de l'entitat, que ens parlà de la Cúria Reial de 
Besalú i la seva  
relació jurídica sobre l'afer remença. El quart conferenciant, Dr. Noguera Massa, actual 
president de “Amics de Besalú i el seu Comtat”, parlà de la vida precària a l'entorn 
remença. 
Finalitzà l'últim acte la Sra. Mª Mercé Homs, historiadora, la qual  va fer una cronologia 
molt interessant dels fets remences. Amb un sopar a la Cúria Reial vam clausurar aquest 
mes tant instructiu, valorant-lo com un èxit per a la nostra entitat. 
En les pàgines següents especificarem tots els actes: viatges culturals, excursions, 
Seminari Romànic (l’onzè) i l’Assemblea  
d’Estudis a Camprodon (la novena). En la Circular núm. 3 farem una valoració 
trimestral que no dubtem serà favorable. 



 
RESUM D’ACTIVITATS PEL TERCER TRIMESTRE 
Dies 5, 6 i 7 de juliol XèI Seminari sobre l'Art Romànic, el qual es basarà 
exclusivament sobre el comte de Besalú, Bernat Tallaferro. Els actes es duran a terme a 
la sala Gòtica de la Cúria Reial.  
Dia 5, divendres, a les 8h. del vespre. Conferència del Sr. Joan Blasi Solsona (autor del 
llibre “Els ignorats comtes de Cerdanya”) que ens parlarà sobre “L'entorn familiar del 
comte Bernat Tallaferro i les seves relacions especialment amb el comtat de Cerdanya”. 
Dia 6 de juliol, dissabte, a les 8h. del vespre. Col·loqui entre el Sr. Jordi Alentorn i el Sr. 
Gelis, sobre “Tallaferro i les monedes del seu temps”. 
Dia 7, diumenge, a les 8 del vespre. Clausura de les conferències a càrrec del Sr. Lluís 
To, de la Universitat de Girona, amb la ponència “Les relacions de Berant Tallaferro 
amb Occitània i Roma”.  
El dia 13 de juliol. Excursió a Sant Pere de Casserres i el nou Museu Diocesà de Vic. El 
trajecte es farà amb autocar.  
Sortida a les 2/4 de 9 davant de les escoles municipals de  Besalú. Els d'Olot, l'autocar 
passarà per Olot a les 9 h. al  l’aparcament de  Petrocat.  
A 2/4 de 11  Sant Esteve de Casserres, visita guiada pel monestir del segle XI. 
A les 2 o 2/4 de 3 dinar a Folgueroles a “Can Pascual”. Si ens dona temps visitarem el 
Museu Verdaguer. 
A les 5h. visita guiada al Museu de Vic, amb les noves instal·lacions recentment 
inaugurades. 
Sortida aproximada de Vic a les 8 h. del vespre per arribar a les 9h. a Olot i a 2/4 de 10 
a Besalú. 
Agrairem als que vulguin fer aquesta excursió que ens ho facin  saber abans del dia 7 
telefonant al 972 261 694 o bé 972 590 197, Srs. Noguera i Guix respectivament. 
A mitjan agost tenim projectada la sortida amb 4 x 4, com cada any. 



LLIBRES 
 
Títol: “Càtars i trobadors, un viatge il·lustrat a l'Occitània del segle XIII”. 
Autor: Xavier Escurra, Francesc Rirt i Oriol Garcia Quera. 
Editorial: Signament Edicions 
Núm. de pàgines, 100 
Preu: 14 euros. 
Signament Edicions va editar el 1998 aquest llibre, que tot i ser divulgatiu, entra en els 
cànons científics. 
Parla dels grans senyors occitans, d'una societat i d’una cultura avançada pel seu temps, 
amb trobadors i corts d'amor, de les il·lustres dames occitanes, així com de l'església 
d'aquells temps, del clergat corrupte, i sobretot dels Càtars, els “bons homes” i les 
“bones dames”, i el seu missatge. Fa un extens estudi de la croada albigesa, 
exterminadora de càtars, de la intervenció dels catalans a la batalla  
de Muret, a la de  Montsegur, etc. 
El que fa més interessant aquest llibre és el capítol XI que ens parla del catarisme a 
Catalunya, un tema gairebé inèdit. 
Està profusament il·lustrat, amb mapes explicatius, arbres genealògics dels comtes 
catalans, dels de Tolosa, Carcassona i Foix. També hi ha dibuixos amb escenes de la 
vida d'aquell temps: armes, plànols dels castells, com el de Queribus, Puilaurens, entre 
d’altres, i 
tots el que havien estat propietat dels comtes de Besalú i dels de Cerdanya, etc. 
Tot el llibres es distribueix en 12 capítols. És recomanable i amè .Tothom qui el llegeixi 
tindrà les idees més clares d'aquell període de la història que tant ens atany. 
Aquest llibre es por trobar a qualsevol llibreria catalana 

A. N. M. 



COL·LABORACIONS 
 

LES MONEDES DE BESALÚ (I) 
 
Al llarg de la seva història Besalú va emetre monedes en diferents períodes i 
circumstàncies, les quals es fan paleses en les característiques i factura de cada emissió, 
en la que queden reflectits els esdeveniments que les motivarem. Així podem dividir les 
emissions monetàries en quatre períodes: mancusos d'or, plata comtal, Guerra dels 
Segadors (1640) i Guerra Civil (1936). 
El primer període - Època comtal .- Besalú apareix com a comtat independent sota 
l'òrbita dels carolingis l'any 928. El seu sistema monetari segueix el sistema fundat per 
Carlemany basat en la lliura de plata que té 20 sous. Cada sou eren dotze diners, és a 
dir, que cada lliura equival a 140 diners d'argent o 480 obols que valen la meitat del 
diner. Aquestes dues darreres eren les monedes més petites i les d'ús més corrent per les 
poques transaccions ordinàries que es feien en moneda ja que la majoria de pagaments 
es feien en espècies: gra, bestiar, pernils, mel, sal, etc. En realitat el sistema carolingi de 
lliures, sous i diners era més una unitat de referència dels intercanvis comercials que 
altra cosa. 
Aquest sistema monetari estigué en vigor a tot Europa: a Catalunya fins a la creació de 
la pesseta al 1868, i a Anglaterra fins fa cinquanta anys. A totes les velles pairalies 
trobareu documents on els tractes i pagaments venen expressats en lliures (generalment 
barceloneses), sous i diners, així com els interessos, denominats “pensió”. 
Segon període.  Vegem ara la dinastia dels comtes independents de Besalú que foren: 
Miró II bonfill, Bernat dit Tallaferro (988-1020), Guillem I (1020-1052) , Guillem II 
(1052-1066), Bernat II (1066-1100), Bernat III (110-1111), Ramon Berenguer III de 
Barcelona i Besalú, quedant el comtat incorporat en aquest moment a la Casa de 
Barcelona. 
Ignorem si Miró va emetre moneda a Besalú, però, sí que han arribat als nostres dies 
unes monedes d'or, imitació dels dinars àrabs del califa Hixem II de Córdoba que 
formen part de les emissions que els reis i comtes cristians feien de la moneda aràbiga, 
aprofitant el prestigi que aquesta tenia a Europa com a moneda internacional. 
Aquestes monedes amb llegenda aràbiga eren els denominats “mancusos”, de l'àrab 
“gravar”. En feren Alfons VI a Castella, Ramon Berenguer I, Jaume I, i altres a 
Barcelona. 
S'ha discutit si aquestes peces d'or foren fetes a Besalú per Bernat Tallaferro per pagar 
el cens anual a la Santa Seu ja que, aquesta, li havia concedit el privilegi de la creació 
d'una nova seu episcopal per al seu fill Guifré en l'ocasió de la seva visita a Roma.  
La idea de la imitació del dinar d'or àrab vingué per les encunyacions que el comte de 
Barcelona, Ramon Berenguer I, feu fer pel jueu Bonhom amb l'or que li reportà 
l'expedició dels catalans a Córdoba, on intervingueren en les guerres civils que es 
produïren a la caiguda del Califat i de les quals, els mercenaris catalans tornaven coberts 
d'or.  
Es molt possible, dons, que l'or d'aquests mancusos tingués el mateix origen cordobès. 
Podem atribuir aquestes monedes a Besalú  perquè ens ho fa pensar tres moius: el 
primer, el fet de que la llegenda aràbiga vagi encapçalada per una creu, símbol, de 
Besalú, el segon, que Bernat Tallaferro participés en l'expedició a Córdoba i finalment, 
que en els documents de donació del delme a l'església es parli de les “monedes d'or i 
agent fetes a Besalú”. 
Com es pot veure, es tracta d'unes monedes de les quals han aparegut només dos 
exemplars, ja que, si anaven destinades al “pagaments de la Santa Seu”, possiblement 



acabarien foses. El seu pes era de 3'8 grams com les de Ramon Berenguer I, essent el 
seu valor d'una unça d'or per cada 10 monedes. 
Pel que fa a les monedes de plata coneixen una emissió de l'església de Santa Maria per 
concessió del comte, Guillem II, de diner d'argent, on figura, a l'anvers, un bust de la 
Verge de front, voltada de la llegenda “Sancta Maria Bisulduno”, i, al revers, la creu de 
Besalú. El pes d'aquestes monedes era de 1'3 grams. També s'encunyaren peces de mig 
diner similars (obols). 
Guillem II i Bernat I encunyaren diners i obols amb l'arcàngel Sant Gabriel dret a 
l'esquerra amb una creu davant. A l'anvers, una mà oberta amb el palmell vertical, i la 
llegenda “Bisil-duno”. També s'encunyaren obols.  
Bernat II recupera, de Santa Maria, el dret de fabricar moneda sí bé, reconeixent-li el 
dret de delme en moneda feta a Besalú “en or i argent”. 
Bernat III encunyà diners i obols en els que hi figura a l'anvers la creu i en els espais 
“BR- UR- DS- CO”. Al revers hi figura la mà oberta vertical i al voltant la llegenda 
“Bisil-duno”. 
Quan Ramon Berenguer II va incorporar el comtat de Besalú a Barcelona, cessaren les 
encunyacions de Besalú, i foren substituïdes per les de Barcelona. 
 
Tercer període.- Besalú no tornarà a encunyar moneda fins a la “Guerra dels Segadors” , 
en que la moneda castellana fou substituïda per un numerari nou. Es crearen monedes 
de cinc rals i de cinc sous d'argent i de deu sous de diner. 
Per al “billò” (aliatge de plata baixa) es crea el “Sisè” de valor de sis diners, “l'ardit” de 
dos diners i el “menut” d'un diner. Per l'or (escàs) es fan “trentins” amb divisor, i 
“escuts” de la creueta, amb divisors, i “lluïsos” d'or. 
Totes aquestes emissions tenien per objecte el finançament militar. S'encunyen peces a 
32 pobles de Catalunya amb l'autorització oficial o sense. Al principi en nom del rei 
Felip, després a nom de “Principatus Cataloniae”. A partir de 1641-42 i fins el 1643 es 
feren en nom del rei de França, Lluís XIII, i entre el 1643 -1652 en nom de Lluís XIV. 
Per aclarir el tema direm que els cinc rals catalans equivalien a quatre rals castellans, i 
que un ral valia dos sous, cinc rals valien deu sous, i una lliura valia vint sous. Dintre 
d'aquesta complexa situació, circulaven monedes castellanes, catalanes i franceses. 
La descripció de totes aquestes peces es llarga i complexa i per tant la deixàrem per un 
proper article on, també, descriurem l'emissió de moneda paper (bitllets) de la Guerra 
Civil 1936- 1939, que constitueixen el quart període. 

(Continuarà) 
 

Jordi Alentorn i Vila 



Resum d'activitats del tercer trimestre 
 
El 15 de juny d'enguany, “Amics de Besalú i el seu Comtat”, va prendre part a la “Fira 
Solidària d'Entitats de la Garrotxa” al firal d'Olot. El nostre estand hi havia exposats els 
posters de les IX Assemblees d'Estudis així com també els de els X Seminaris de l'Art 
Romànic, llibres de les Assemblees i un fulletó que va ser repartit a moltíssima gent. 
“Amics del Vescomtat de Bas” també va fer-hi acte de presència amb llibres i 
propaganda, així com també “Arxius Personals”. L'acte, de companyerisme i solidaritat, 
va transcorre molt animós. 
  
El 16 de juny va tenir lloc l'assemblea general ordinària de “Amics de la Vall de 
Bianya” a l'església parroquial de Sant Salvador de Bianya, acte que va ser presidit pels 
Sr. Joan Nogareda i Dr. Noguera Massa, presidents de la associació de Bianya i “Amics 
de Besalú” respectivament. Finalitzà amb un concert de la violoncel·lista internacional 
Eva Curto i un aperitiu. 
 
 

ELS AMICS DIUEN 
 
Un soci de “Amics de Besalú i el seu Comtat” ens felicita pels actes culturals que hem 
fet i els que projectem; no obstant comenta i desitjaria que si bé els tres mesos d’estiu 
son atapeïts de viatges, conferències, des d'octubre fins el maig no organitzem cap acte 
cultural. 
En part té raó... El motiu ha sigut que aquests quatre anys les obres de la Cúria Reial ens 
ha impossibilitat d'habilitar-la i vam haver d'anar de préstec... D'ençà que poguérem  
obrir les portes de nou, vam iniciar la nostra singladura amb l'exposició Remença, en el 
mes de maig. 



FITXA ROMÀNICA 
 

Sant Feliu de la Vall del Bac ( i II) 
 
El mateix dia de la celebració del mil·lenari de Sant Feliu del Bac (20 de gener de 
1996), Mn. Xuclà, l'arquitecte gironí Negre i el que subscriu aquesta fitxa, vàrem fer la 
troballa, sorprenent i agradable:  l'ara de l'altar d'aquesta església datada l'any 996. 
Consisteix en un bloc de pedra (114 x 76 cm) i d'un gruix de 6 cm. Feia d' ara d'altar 
però partida en diagonal en dos trossos. A 11 cm del cantell perimetral hi un bordó de 5 
cm que ressegueix tot el rectangle que delimita l'ara, la part central de la qual es 
rebaixada en uns dos centímetres. 
Amb escassos centímetres de diferència, es igual a la conservada al M. A. G. procedent 
de Juïges (Alt Empordà) o com la de Planés, (Ripollès) o la de Santa Coloma d'Andorra. 
Totes elles son datables a les acaballes del segle IX inicis del X. Amb tota probabilitat 
l'ara que trobàrem és la mateixa on es va consagrar l'església el 996. 
En el moment de la troballa estava partida en dos trossos que no coincidien, omplerts 
els buits amb guix i pedres. Per aconseguir-la, haguérem de desfer el peu del altar, fet de 
pedra i velles rajoles. Al seu interior vam trobar la pica d'oli, coetània, col·locada 
perpendicularment i en bon estat de conservació. Amida 23 x 35 cm, i a la part interior 
el buidat és de 22 cm a la part alta. A la inferior hi ha un forat de sortida. Es molt 
semblant a la trobada a Pincaró i a la de Beget.  
A l'ara, que va ser restaurada a Girona i que actualment s'utilitza com altar a Santa 
Margarida de Bianya, hi ha uns grafits encara no desxifrats, però que s'intueix un nom: 
“Arnalv...“ segons Gudiol i Cunill en aquests esgrafiats hi constataven els noms dels 
que assistiren a la consagració de l'altar i hi feien constar la seva presència. Hi ha qui 
creu que les inscripcions són deprecatóries per atraure el benefici de la celebració del 
culte a favor dels benefactors de l'església. 
El Sr. Negre també va trobar als jardins de l'absis de Sant Andreu de Llanars, la pica 
baptismal originària de Sant Feliu del Bac, coetània a la consagració, que amida 87 cm 

de circumferència 
a la part de dalt, i 
60 en la part 
inferior, per 56 cm 
d'alçada i 0'70 cm 
de gruix. 
Amb posterioritat 
també es va trobar 
la lipsanoteca o 
capseta reliquiari, 
que està dipositada 
a la casa rectoral 
de La Canya. 
I així completem 
la fitxa romànica 
de Sant Feliu del 
Bac. 
A. Noguera Massa 



 
L’Origen dels “Amics de Besalú i el seu comtat” ( II ) 
 
Amb la mort del primer President, en Salvador Vilarrasa a València, el 25 de gener de 
1970, va assumir la Presidència el vicepresident en Lluís Vilardell fins a la reunió 
general de setembre del mateix any, on s'elegí per unanimitat en Josep Mª de Solà- 
Morales, els mèrits i eficàcia del qual s'han fet palesos. 
L'any 1975 “Amics de Besalú i el seu Comtat” ingressàrem al “Patronat Eiximenis” de 
la Diputació de Girona, que aplega les associacions culturals de les comarques 
gironines, i d'on es reben ajuts per tasques culturals, publicacions, etc. Això representà 
per “Amics de Besalú i el seu Comtat” un prestigi molt estimat. 
El mateix any la nostra associació participà activament a la celebració de “L'any 
Europeu del Patrimoni Arquitectònic, 1975”, convocat per “L'Europa Nostra” i el seu 
comitè per Espanya. Amics de Besalú va ésser una de les tres associacions privades que 
hi varen participar, i per culminar aquest esforç de fer present Besalú en aquesta 
celebració europea. La nostra entitat obtingué el tercer premi, de tres milions de 
pessetes, que s'esmerçaren en les següents obres: restauració de la teulada de l'església 
de Sant Pere, acabament de la façana del carrer Rocafort (propietat de l'Ajuntament), 
accés a la Miqwé i en el sue  mirador. També s’invertiren a a l'antic Hospital de Sant 
Julià, i en el pati del Palau de la Cúria Reial, tot sota la direcció del Patronat Artístic. 
Pel mateix esdeveniment, “Amics de Besalú i el seu Comtat” fou convidada i assistí a la 
presentació del “Patrimoine Europeen” al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, 
conjuntament amb l'Associació de “Veilles Maisons Françaises”. 
Com a conseqüència de tots aquests contactes, “Amics de Besalú i el seu Comtat” fou 
admesa com associació adherida a “Hispania Nostra”. El butlletí corresponent al mes de 
març va estar dedicat a nosaltres. 
Des de la fundació de “Amics de Besalú i els seu Comtat” s'envia una felicitació 
nadalenca a tots els socis, simpatitzants, autoritats oficials, entitats afins, etc. com a 
missatge de cordial reconeixement per la col·laboració rebuda. EnPere Llosas, vocal de 
l’entitat, és qui any rera any, té cura del seu disseny i realització que supera cada vegada 
en originalitat i bon gust, cosa que tothom agraeix.  

(Continuarà a la pròxima circular)  
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