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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

Editorial 
 
El disset d’octubre estava convocada l’Assemblea General anual. En l’ordre del dia hi havia la 
lectura i aprovació si s’esqueia del protocol a firmar amb l’ajuntament de Besalú. El dia abans al 
de l’assemblea es va fer arribar una carta al president de l’entitat, Sr. Noguera- Massa, per via 
notarial i amb vuit firmes, en la que es donaven dos punts pels quals no es podia fer 
l’assemblea. El primer d’ells deia que no s’havia convocat a totes les persones que havent 
presentat una ponència en l’assemblea d’estudis, són automàticament, socis d’aquesta entitat. El 
segon punt deia que no s’havia enviat un esborrany del protocol a cada soci. Havent demostrat 
el Sr. President que si s’havia convocat a tots els socis inclosos als que havien presentat 
comunicacions a l’assemblea i que no fa falta enviar l’esborrany de protocol, es va votar si es 
feia o no l’Assemblea General, resultant la votació positiva.  
S’inicià, doncs, l’assemblea llegint l’acta de l’assemblea anterior, on el Sr. Cuevas va fer una 
puntualització sobre els diners invertits per l’Ajuntament en les obres de restauració de l’edifici. 
Seguidament es demanà al Sr. Guinó, Alcalde de Besalú i soci, que anés a la taula per tal de 
comentar des del seu punt de vista la lectura del protocol. A mesura que es va anar llegint, es 
van respondre totes les preguntes que els socis assistents a l’acta van anar formulant. En el més 
bàsic el protocol diu de cedir la planta baixa, conservar la propietat de la sala Gòtica i el 
despatxos adjacents. L’ús de la sala Gòtica estaria regulat i seria compartit. L’Ajuntament es fa 
responsable d’acabar la restauració de l’edifici. Es posà a votació l’aprovació d’aquest protocol i 
el resultat fou de setanta vots a favor, dels quals vint-i-sis eren presents i quaranta-quatre 
delegats, i dos vots en contra, un de present i un altre delegat. Un cop acabada aquesta votació el 
Sr. Cuevas va donar l’estat de comptes. El torn de precs i preguntes el donaren per fet i es va 
donar per acabada l’Assemblea. 



COL·LABORACIONS 
 

MONEDA COMTAL DE BERNAT TALLAFERRO (988-1020) 
 
Preliminars 
El sistema monetari i la metodologia de les emissions comtals catalanes continuaren sense 
perdre l’arrel carolíngia. L’òbol era la meitat del diner de plata, encara que no existia com a 
moneda real. Les monedes que s’utilitzaven eren les anomenades monedes de compte (un sou 
equivalia a dotze diners, i una lliura eren vint sous o dos-cents  quaranta diners). 
A partir del segle X, els reis francs no tingueren cap paper a Catalunya. Es produïren una sèrie 
de variacions no sols respecte al mon carolingi, sinó també en relació amb l’Al-Andalus, 
l’imperi dels Otons i el Papat. 

 
Origen de la moneda de Besalú 
No disposem de cap precedent carolingi, ni tenim cap document que ens reveli per què el 
comtes disposen del dret de moneda. 
L’any 969 tenim documentat un pagament en moneda de Besalú. Haurem de pensar que en els 
amonedaments de Besalú pogueren començar en una data anterior al 969. Podríem situar, doncs, 
en el període de Miró (966-984) l’inici de les emissions. 
Miró, que fou comte de Besalú i Bisbe de Girona, sembla que es va emparar en el dret monetari 
gironí per emprendre la iniciativa de fer moneda a Besalú. Hi ha un fet digne d’esment, ens 
referim a la similitud tipològica d’un seguit de monedes de Girona amb les de Besalú. Fins avui, 
però, no coneixem cap exemplar de Miró. 
L’evidència numismàtica registra l’existència de dos mancusos d’or que, tot imitant els dinars 
del califa Hixem II (976-1093),  porten el primer una  creu i el segon la paraula CRVCEM, 
superada de creu en els dos camps. Aquestes monedes  que, segurament  l’únic objectiu era 
atendre els pagaments al papat,  
les podem classificar, doncs, dintre el període de Bernat Tallaferro (988-1020). 
 
La moneda d’argent –billó- 
La sèrie de diners i òbols de Besalú que ens ha arribat és relativament curta. Recordem que les 
monedes fins ara conegudes son atribuïbles a comtes que van des de Guillem I (1020-1052) fins 
a Bernat III (1100?-1111). 
Una nova peça per incorporar-hi procedent del pròxim Orient, Alep (Síria), ens va ser 
comunicada pel Cònsol General d’Itàlia a Tesalònica, Dr. F. Mannucci  per indicació del Dr. A. 
Stahl, conservador de la moneda medieval del monetari de l’American Numismastic Society i 
publicada a l’Acta Numismàtica de l’any 1988 per la Dra. Anna Balaguer. 
Aquesta mateixa moneda la vàrem trobar a la subhasta núm. 17 lot núm. 1742 de la firma Italo 
Vecchi Ltd. London, avui a una col·lecció particular del comtat d’on en el seu dia es va emetre. 
 
La troballa 
Com hem dit, va ser a Alep (Síria), va ser adquirida juntament amb altres monedes dels croats, 
fet que porta a posar-la en connexió amb les croades.  



A la primera croada (1096) trobem una vinculació molt propera al comtat de Besalú. 
 
Atribució a Bernat Tallaferro  
El anvers de la moneda trobarem, com a gairebé tota la sèrie besalunenca, una mà oberta, i amb 
el senyal d’haver estat clavada que pot representar la mà del Salvador fent al·lusió a la relíquia 
de la Vera Creu, una de les innovacions de l’església de Besalú. 
La lectura abreviada del revés és també ben explícita: B(isi)LDU(n)O. 
El seu pes 0’98 gr. i el seu aspecte d’argent de bona llei son dos arguments força decisius. 
D’altra banda l’estil dels tocs sembla revelar cert arcaisme. 
Aquesta moneda es va poder veure in situ durant la segona conferència del Seminari d’art 
romànic que tingué lloc a la sala gòtica de la Cúria Reial el 6 de juliol d’enguany. 

Joan Gelis 
Numismàtic 

 
 
 



 
FITXA ROMÀNICA 

 
La mare de Déu de Pòpul o Populi rebia culte a l’antiga esglesiola aixecada a frec de la casa forta o 
castell de Vallfogona; aquest temple és esmentat per primera vegada d’any 1282 quan Dalmau de Palol 
li llega uns camps; aleshores s’anomenava església de Sancta Maria prope stadium de Sala 
Vallefecunda (A.C.A. pergamí de Sinofred núm. 59). L’altar i la imatge de la Mare de Déu foren 
traslladats al santuari de la Mare de Déu de la Salut, proper a l’església parroquial de Sant Julià. 
La imatge de la Mare de Déu del Pòpul és obrada en els moments tardans del romànic, la primera meitat 
del segle XIII, època que els artistes, obradors de les marededéus, prescindeixen de les normes 
establertes, dels consells monàstics i dels teòlegs monitors, i s’inspiren lliurament en el poble, 
concretament en la dona de poble o camperola, amb una humanització corprenedora. En trencar els 
motlles establerts s’inicia una etapa d’art genuí i sense proposar-s’ho humanitza la seva obra, amb la qual 
cosa crea els fonaments que més tard aprofitarien els escultors gòtics per desenvolupar la seva gran tasca 
innovadora. Malgrat que, l’obra fou creada en època tardana, és ben romànica i persisteix la idea de la 
Deipara i de la Theotokos. La Mare de Déu del Pòpul és una bella mostra d’aquest moment evolucionat 
del romànic. 
La seva cara s’inspira en qualsevol camperola de la contrada; les seves vestidures són fetes de manera que 
adquireixen una volada més adient als moviments naturals; els seus plecs deixen d’ésser convencionals, 
lineals i prenen una volada natural, sense perdre la característica de la túnica clàssica. Cal parar esment en 
els plecs horitzontals de la túnica entre el genolls i genoll, que , més avall, prenen la forma de V. La 
túnica, en aquest moment tardà, rodeja el braç dret de la Mare deixant-lo lliure, amb ampla volada, 
arrodonida i airosa. 
El Nen fa perdre la simetria del grup en ésser atansat sobre el genoll esquerre de la Mare, amb les cames 
arronsades, cosa que li fa adoptar una posició incòmoda.  
Exemplar típic de l’escultura de principis del dos-cents, la Mare de Déu del Pòpul és una imatge molt 
malmesa, no solament quan a la fusta (li manca l’avantbraç i la mà dreta), sinó també a la policromia. 
Com hem esmentat, s’abilla amb una túnica d’escot rodó, d’ampla sanefa que cobreix un coll tiroïdal 
accentuat. És cenyida per cinyell ample, el qual, en constrènyer la túnica, li marca púdicament la sina. 
A les cames, la túnica es desfà lateralment amb plecs longitudinals que insinuen les cames, amb un ample 
i profund plec en forma de V, el qual acaba entre els peus, arrodonit. 
La faç materna es emmarcada per un pentinat que s’inicia en una clenxa central i, ben dibuixat, es 
desplega en forma d’ones sobre la part anterior de les espatlles. Per darrera dels cabells li penja un lleuger 
vel que es perd a l’esquena. La cara, per bé que serena, no deixa de ser natural, captada en un moment 
intemporal, de mirada dolça cap a l’infinit. Els trets fisonomics són acusats, demostren un bon treball de 
gúbia. No es deixà pel policromador altra cosa que acolorir-los. 
El Nen, tot i que sembla de més edat del que li correspondria, es rialler i té marcades les faccions i els 
cabells pentinats amb ratlles paral·leles que es perden en el clatell. Beneeix amb una grassoneta mà dreta 
mentre aguanta el llibre per sobre del genoll esquerre. La Mare com és consuetud en aquest segle, s’asseu 
sobre un escambell força malmès.  
El conjunt escultòric és proporcionat, no solament en mides, sinó en volums, i constitueixen un bell 
exemplar de marededéu romànica, en el seu moment tardà 
Avui aquesta valuosa peça escultòrica es conserva en una col·lecció particular de Barcelona 
 

Antoni Noguera Massa 



LLIBRES 
 

Títol: “Les noces del comte. Matrimoni i poder a Catalunya” (785-1213) 
Autor: Martí Aurell 
Editorial: Edicions OMEGA, S.A. Barcelona 1998. 
Núm. de pàg.: 587 
Preu: 40 € 
Aquest llibre, escrit en francès i traduït per Montserrat Bordes, ha estat escrit per l’historiador francès 
Martí Aurell, catedràtic d’Història de la Universitat de Poitiers, el qual és especialista en l’aristocràcia i el 
parentiu medievals. Està dividit en tres parts amb nou capítols que ens parlen dels matrimonis al servei de 
les estratègies i el poder, que inicialment eren matrimonis reduïts o matrimonis consanguinis (800-1080). 
També parla de la dona com a centre de la consolació patrimonial i del monaquisme en el cor de la pietat 
femenina. Parla de la gran Ermessendis o el poder del viudatje, com també d’Almodis i Llúcia de la 
Marca i la força que tingueren en ser germanes.  
Ens parla també de l’èxit del programa matrimonial i de la integració al Casal Barceloní, de Besalú - 
Cerdanya, del Roselló – Pallars Jussà, d’Urgell – Pallars Sobirà, de la unió amb la Corona d’Aragó i de 
l’expansió a Occitània. En un altre capítol, ens fa saber els avatars de l’estatut de la dona, i per  últim 
parla de la gènesi de l’imaginari principesc i de l’aparició de l’amor cortès. 
Resumint el seu contingut: és la història de la precatalunya i de la Catalunya posterior a traves d’enllaços 
matrimonials i de la vàlua de la major part de les dones en els afers polítics, econòmics i estratègics dels 
comtes. 
Com a complement hi ha VII quadres de filiació o sigui set arbres genealògics des de Bel·lo (812) als 
comtes de Barcelona (segle XII). En el fonts i bibliografia hi ha la llista d’abreviatures, les fonts 
manuscrites i les fons impreses, bibliografia i glossari, amb un índex de llocs i de conceptes. 
Es un magnífic llibre que recomanem i que no hauria de faltar en cap biblioteca particular si un és 
afeccionat a la nostra història Nacional.  
 

A.N. M. 
 



RESUM D’ACTIVITATS DEL QUART TRIMESTRE 
 
Aquest quart trimestre ha sigut de gran enrenou burocràtic com ja hem dit en l’Editorial. 
Malgrat tot s’ha celebrat amb gran èxit la II Assemblea de Turisme Rural de Catalunya que, 
amb el nom de “La museïtzació dels nuclis urbans” van organitzar la FES (Fundació d’Estudis 
Superiors d’Olot) i l’Ajuntament de Besalú, es dugué a terme dins la sala gòtica de la Cúria 
Reial, amb gran assistència d’assembleistes.  
Assistirem, també, a l’inici del mil·lenari de la fundació del monestir besaluenc de Sant Pere, 
organitzat per l’Ajuntament. Durant aquesta commemoració que durarà un any, programarem 
diferents actes, conferències, visites guiades, etc.  
L’anunciada i encara no feta excursió a Poblet i Montblanc, està pendent de la datació per part 
del monjo Dom Agustí Altisent. Avisarem amb temps. 
Estem mirant de repetir una excursió que vàrem fer fa uns vuit anys i que, per culpa de la pluja, 
només en poguérem fer la meitat. Es tractaria de anar amb autocar fins al monestir de l’Estany 
per sobre Moià, emblemàtica joia del romànic català amb el seu interessantíssim claustre. 
S’aniria a dinar a Monistrol de Calders, recomanable, i a la tarda es visitaria el magnífic 
monestir de Sant Benet de Bages, recentment restaurat, i tant vinculat al vescomtat de Bas. 
També s’avisarà amb temps. 
 

ELS AMICS DIUEN 
 

Aquesta setmana us donem notícia de dues cartes. Les dues fan referència a l’Assemblea 
General tot felicitant-nos per l’inici d’acord amb l’Ajuntament de Besalú. Una ens arriba de 
Mataró i l’altra de Galícia (per ells el nostres millors desitjos i esperem que aviat no quedi fuel 
al seu mar). Aquesta darrera carta també conté una pregunta sobre la pica de Sant Feliu de Riu: 
“Sempre he tingut entès que la pica que hi ha a Sant Feliu de Riu era d’oli. Però vaig sentir a 
dir, no recordo ben bé a qui, que era una pica baptismal. Em podríeu, per aquest mitjà tan 
simpàtic, aclarir si es d’oli o baptismal?” 
La pica romànica de Sant Feliu de Riu és d’immersió; en primer lloc no hi ha cap pica d’oli 
esculpida, si bé algun cop hi ha un buidat per allotjat la tanca. La finalitat de fer-les rectangulars 
era pel menor espai que ocupaven dintre d’esglésies petites. Ens ho confirmen la pica de Sant 
Julià de Ribelles i la de Sant Ponç d’Aulina, les dues incloses dintre d’un arcosoli. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bon Nadal i Any Nou 
Us desitgem  el president i la junta  
d’ Amics de Besalú i el seu comtat 

 
 
 
Epifania del foli 15 v. del Beat de Girona (975). L’escena d’aquesta Epifania es desenvolupa 
encara sota la forma tradicional, mags imberbes amb ofrenes, duent gorres frigis i bandeletes, 
que ben aviat es substitueixen per corones. 
Un gros estel centra l’escena: Maria, mig de perfil, s’asseu sobre una simple cadira plegable i 
marxapeus encoixinat. El posat de les seves mans es d’acceptació de les ofrenes. Darrera d’Ella, 
un àngel, el qual s’ha de recórrer a models orientals per a interpretar-lo, i que està present al 
final d’altres genealogies de Jesús. 



L’origen d’ Amics de Besalú i el seu comtat (IV) 
 

Actuació d’ A. de B. en les obres de restauració dels monuments Artístics de Besalú. 
EL PONT 
Els A. de B. cursaren durant el mes de març de 1960 una sol·licitud demanat la restauració del 
pont de Besalú dinamitat per les tropes de la República l’any 1939; l’Ajuntament en cursà una 
altra en el mateix sentit i amb la mateixa data. La demanda fou ben aviat contestada d’una 
manera optimista. 
L’any 1961, el Sr. Cid Priego, comissari de Patrimoni Artístic de Barcelona confirmava la 
notícia i demanà dades documentals, fotogravats antics, etc. que facilitessin la tasca de 
l’arquitecte encarregat. La compilació s’encomanà a la Secretària d’ A. de B., que envià un 
article de l’arquitecte Danés i Torras publicat l’any 1917 al butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya. Aquest document fou inestimable tan per la descripció artística com tècnica. 
Igualment una fotografia de la pintura que es conserva a can Llaudes, un gravat de Caba 
(propietat del Sr. Vilarrasa), un altre militar de l’època carlina (col·lecció Pozo-Ferrer), com el 
tant conegut del gravador francès Langlois. 
L’any 1962 es rebé carta del Director General d’Arquitectura Sr. Garcia Lomas, dirigida al 
president d’ A. de B., segons el qual el projecte de restauració era un fet (amb un pressupost de 
3.250.000 ptes) aprovat. Tota la premsa recollí la notícia, que fou sensacional, tant per la 
importància del monument com per la magnitud de l’obra. El dia 25 de gener de 1962 
l’esmentat Dir. Gen. del Departament de “Ordenación de ciudades de interés turístico” i de 
l’arquitecte en cap, Sr. Pons Sorolla, visitaren Besalú. Tots plegats foren esplèndidament 
obsequiats pel Sr. Salvador Vilarrasa, en aquells moments president d’ A. de B., a Santa Maria. 
Va ser emocionant pel que significava per a Besalú aquesta fita històrica. 
L’obra de restauració s’encetà el dia 9 de desembre de 1962. el pressupost inicial s’augmentà 
fins 5.111.352 ptes. Seguiren els anys 1962 i 1964, durant els quals aquestes obres eren objecte 
d’atenció permanent. El mes d’agost la bandera onejava al cim de la torre central, tot just finits 
els seus merlets. 
Durant el curs de l’any 1965 es programà la inauguració de les obres fetes. Es trià el dia de la 
festa major, 26 de setembre de 1965. 
Amb tota solemnitat el Sr. Rector Mn. Oliveras beneí el pont tallant la cinta davant les autoritats 
locals, provincials i estatals. La comitiva arribà a la plaça Major on es tocaren sardanes i 
finalment el Sr. Vilarrasa obsequià les autoritats amb un vi d’honor i es repartiren medalles 
commemoratives fetes i encunyades per A. de B. 
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