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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

 
 
 
EDITORIAL 
 
En relació a les obres de la Cúria Reial que duen a terme l'Ajuntament de Besalú i  la 
nostra entitat, tenim la satisfacció de notificar-vos que s’han acabat les obres 
d’arranjament del nostre despatx, en el qual des d’ara podrem tronar a desenvolupar les 
reunions mensuals de junta, tants  cops itinerant.  

Per altra banda, hi ha dues troballes arqueològiques molt importants descobertes 
darrerament dins l’edifici de la Cúria. En el sòl dels baixos va aparèixer una pedra de 
molí, grossa i en bon estat, de la qual està per esbrinar el paper que podia tenir en aquest 
lloc.  La segona, una petita finestra horitzontal amb dintells de pedra que dóna sobre el 
curs de l’antiga sèquia medieval del Ganganell, la paret de la qual és un llenç de la 
muralla del clos de Besalú, segurament del segle XII. 

Una altra troballa va estar en les excavacions de la “ceca” o casa de la moneda medieval 
besalunenca. En el subsòl va aparèixer la planta, nau i absis, d’una església dels segle X, 
que possiblement era la dedicada a Sant Genis i Sant Miquel, la qual consta 
documentalment però s’ignorava la seva ubicació. Aquesta era l’església que feia de 
canònica aquisgranesa fundada pel comte – bisbe Miró, oncle de Tallaferro.  

I finalment podem anunciar-vos que el II volum de l’assemblea de Camprodon ja està a 
impremta.  



FITXA ROMÀNICA 
 

 
LES TRES ESGLÉSIES DE SANT ANDREU DEL COLL 

 

 
En els quatre primers segles, el cristianisme es va desenvolupar amb vistes al mar, això 
és, seguint la costa. Terra endins el procés va ser molt més lent i dificultós amb 
l’agreujant de les periòdiques invasions que hi va haver al llarg del segle V. 
Paral·lelament, l’assentament romà seguí el mateix camí: en els terrenys elevats la 
romanització fou cada cop més minsa a mesura que augmenta la cota de nivell. 

A la Garrotxa, malgrat estar solcada per vies romanes secundàries, els assentaments van 
ser escassos degut a que la major part dels terrenys cultivables eren aixaragallats. Vila 
Aliari, Sant Romà de Joanetes i la masia de les Viles (Collsacabra) ens palesen petits 
assentaments romans aixecats sobre les valls. 

Pel mateix motiu l’arrelament dels cristians va ser lent i costós, en el lapsus de temps 
comprés entre la invasió dels bàrbars (segle V) i la de l’al-Andalus  (segle VIII). Com es 
va substituir el culte pagà romà pel culte cristià en les viles tardo-romanes? 

El culte en una vil·la romana es centrava en una estança de la mateixa vil·la, els “lars”, 
petits altars on hi havia representacions dels déus familiars i dels déus protectors de les 
collites i del bestiar. Què varen fer quan es van cristianitzar? Doncs habilitar una 
estança, generalment el graner, per retre culte a Crist. 

Nombrosos exemples han sortit a la llum d’aquests santuaris cristians. El Dr. Junyent 1 
ens parla del Maresme on han aparegut en algunes vil·les romanes, graners amb sitges 
en els quals es celebrava el culte (St. Martí de Mata, St. Cugat de Traià...). 

En les obres de consolidació i restauració de l’església de Sant Andreu del Coll, dutes a 
terme l’any 1991, sota el paviment més baix aparegueren cinc sitges recobertes de 
pedra, a part d'unes altres nou pels voltants de l’actual església. Tothom hi digué la seva 
fins a no arribar a cap conclusió: eren una incògnita. 

Hem estudiat el diversos nivells estratigràfics, on s’han trobat sitges soscavades a terra 
amb les boques sota el paviment d’una cambra–celler.  Sobre aquest paviment s’aixecà 
l’església del segle X, i damunt d’aquesta l’actual del segle XII, per la qual cosa van 
aprofitar els murs nord i sud de l'església anterior. 

Les sitges i el sòl de la cambra–celler d’on provenien?. Si reculem i acceptem el criteri 
del Dr. Junyent, aquest celler formava part d’un edifici tardoromà, la Vila Aliari dels 
documents, que al cristianitzar-se aquests topants optà per utilitzar dita estança per 
impartir el primer culte cristià, possiblement durant els segles VII i VIII. Consagrada al 
culte i seguint el ritual dels 30 passos canònics, s’obriren altres sitges al seu voltant 
constituint una “sagrera”  on els escassos terrelloners de la contrada protegien les seves 
collites de qualsevol usurpació. 

A banda ponentina de l’actual església apareixen grossos murs en part enderrocats en 
part soterrats. Unes excavacions acurades ens donarien constància d’una edificació 
tardoromana, inclusiu hi ha constància de la connexió entre ambdues. 

La situació del Coll, durant segles, va ser privilegiada, ja que les valls properes, Olot, 
Bas, Bianya, eren aixaregallades. Aquest coll, ample entre les actuals masies de Sayols i 
Ventolà tenia grans dolls d’aigua i un camí ral molt fressat. Eren gairebé les úniques 



terres cultivables a part de les petites feixes murallades dels vessants. Tot acompanyava 
a un establiment secular. 

La primera nova que hi ha d’aquest lloc és la donació per part del comte Sunyer de 
Barcelona al monestir de la Grassa, del monestir de Santa Maria de Riudaura i les seves 
pertinences  l’any 953 (Sancti Andrea de Vila Aliaris)2, o sigui que ja en aquesta data hi 
havia culte a Sant Andreu, culte que es devia celebrar entre les parets del celler, cobert 
amb embigat de fusta i el que feia d’absis carrat. 

 
 

 
  1.- “L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del 
romànic”. Curial, Edicions Catalanes. Publicacions de 
l’abadia de Montserrat. 1983. 
2.- Montsalvatge, F. “Nomenclátor histórico de las 
iglesias parroquiales y rurales, santuarios y capillas de la 
provincia de Gerona” vol. XVI, pàg. 273. Olot 1906. 
 
 



LES EXCAVACIONS DEL PALAU DE LA CÚRIA 
 
 

Les obres per a la transformació del palau de la Cúria Reial de Besalú en centre cultural 
de la vila, han permès deixar al descobert les restes d’una part del segon recinte 
emmurallat de Besalú i aportar, al mateix temps, noves dades sobre l’origen de l’edifici. 

Seguint la campanya d’exploració arqueològica del subsòl del centre històric que porta a 
terme l’Ajuntament de Besalú amb la col·laboració de la Universitat de Girona, sota la 
direcció de J. Sagrera, ha començat l’excavació del terra de la planta baixa de la Cúria. 

La primera fase d’aquesta excavació ha deixat al descobert les restes d’un mur d’un 
metre de gruix del qual només es conserven les primeres filades, així com un accés 
obert a la volta que cobreix el torrent de Ganganell. Aquest torrent passa actualment per 
sota l’edifici de la Cúria. 

En el segle XIII, el solar de la Cúria limitava amb la plaça del Mercat, nou centre de la 
vila i la muralla. Aquesta va ser construïda en temps dels comtes de Barcelona i se 
suposa que estaria acabada el 1190, any en la que troben datada la primera notícia de la 
Porta Aquaria. Durant el 1285, aquesta porta encara era utilitzada i va protagonitzar un 
fet d’armes: va servir per tancar la retirada de Felip l’Ardit a França, el qual va haver 
passar pel coll de Panissars on va sofrir una desfeta històrica. 

El mur del Ganganell va perdre el seu valor estratègic quan va quedar dins del nucli 
urbà durant l’ampliació del recinte fortificat ordenat per Pere IV el Cerimoniós. El 1363 
Pere IV va ordenar col·laborar en la construcció a tots els que es recollien a Besalú. Les 
obres no havien finalitzat quan l’infant Martí, l'any 1385, va ordenar fer noves obres de 
fortificació. 

Tenint en compte aquestes dates, podem situar la construcció de la sala gòtica de la 
Cúria després de 1363. En el moment d’aquesta ampliació la Cúria Reial ja portava més 
de 60 anys de funcionament, segurament en un edifici més petit que tindria accés directe 
a la plaça del Mercat. Les recents troballes ens indiquen que la manca d’espai fou la 
causa principal per l’enderrocament de la muralla i la construcció sobre el torrent 
Ganganell. Aquesta obra cara i complexa es faria com a última alternativa. 

L’ampliació de l’edifici necessitaria una autorització reial pel fet d’afectar  les 
fortificacions, encara que inoperants després de l’ampliació de les muralles, i a un 
torrent. Aquesta obra suposava un canvi important en l’estructura urbanística de la vila i 
demostrava la importància de la Cúria  a Besalú. 

L’edifici construït segueix el model d’edifici públic de l’època: la planta baixa destinada 
a usos auxiliars i la planta pis presenten sostres de fusta i estan suportades per dos arcs 
apuntats a 5 mts d’alçada. 

Cal suposar que l’edifici de la Cúria tenia l’accés principal per la plaça. Els dos edificis 
el nou i el vell estarien units per un pati on es va construir una escala gòtica seguint els 
models de l’època. 

La façana de la part nova està construïda amb carreus petits carejats. La part més antiga 
que correspon a la planta baixa, és de pedra sorrenca i té un portal fet amb petites 
dovelles de pedra de Banyoles, tant habituals en els edificis romànics. La planta 
principal té tres finestrals gòtics i restes de mènsules que suportarien una obertura per 
defensar la façana. 

Si comparem aquesta façana amb la del palau dels Sant-Roma del carrer major, i que va 
ser construït durant mateixa època amb filades de carreus de pedra de Banyoles, 



comprovarem que la façana de la Cúria és molt més primitiva i per tant seria de la 
primera meitat del segle XIV. 

La defensa de la façana indicaria que l’edifici encara conservava una part de la funció 
defensiva de la muralla. 

Els edificis confrontants seguirien el mateix criteri fins arribar a formar la nova 
alineació del carrer i l’antic mur va quedar tapat per aquests.  

La Cúria va funcionar fins el segle XVII. En aquell moment l'edifici va ser dividit i la 
part que dóna a la plaça va ser reconstruïda durant el segle següent. La sala gòtica va ser 
partida en dos pisos amb un forjat de bigues de fusta. A començament del segle XX va 
ser utilitzada com escola i convent per una congregació de monges. 

 

Francesc Mir 



Resum de la xerrada del dia 29 de novembre 
 

L'art de la baixa edat mitjana a Besalú 
 
El canvi, al llarg del segle XIII, d'una estètica "romànica" vers una de "gòtica" significà, 
també, el trasllat definitiu dels centres artístics de la ruralia als nuclis urbans. Pel que fa 
a Besalú, la vila i el seu entorn es mantindran a mig camí d'aquesta premisa, en un 
context de pèrdua del poder comtal i un creixement urbà moderat, contraposat a la 
preheminència civil de la cort del veguer i sobretot la religiosa, representada pels 
monjos de Sant Pere, els canonges de Santa Maria i els clergues de Sant Vicenç.  

La millor prova de l'exercici arquitectònic baixmedieval a Besalú és l'aspecte que 
presenta la vila avui dia, curulla de construccions que s'originen potser al segle XII però 
que majoritàriament corresponen als segles XIII, XIV i XV, d'entre les quals destaquen 
l'edifici del carrer Tallaferro, can Cambó, can Llaudes, la Cúria Reial, el palau dels Sant 
Romà, el casal dels Montpalau i, per sobre de tots ells, l'altiu pont sobre el Fluvià.  

Paral·lelament, existeixen prou indicis com per afirmar que els centres religiosos també 
experimentaren reformes i ampliacions en el mateix període. L'any 1350 el lapicida 
Guillem Teixidor construïa la capella del Corpus Christi a Sant Vicenç, utilitzant 
travertí de Fares, d'una pedrera que era propietat dels benedictins. A principis del segle 
XIV, a la canònica de Santa Maria, s'aixecà una nova ala del claustre. I probablement al 
monestir de Sant Pere es continuaren les obres al claustre i les dependències monacals; 
les restes d'aquestes treballs es troben avui escampades per diverses col·leccions 
particulars de Besalú, i potser les més evidents, segons ja va advertir Francesc Mir del 
Pozo l'any 1995, són una clau de volta amb un escut circumscrit i dues llaudes 
sepulcrals flordelisades, una amb les dues claus de Sant Pere i l'altra (de difícil 
apreciació) amb un cap de bàcul, totes elles encastades al pany de muralla que separava 
l'abadia de les hortes. Aquestes i d'altres serien peces imprescindibles en cas que en els 
pròxims anys Besalú comptés amb un museu. 

De tota la pintura que contingueren aquests edificis no n'ha pervingut pràcticament res, 
a part dels minsos testimonis recuperats recentment a la Cúria Reial i del fet de conèixer 
la presència de notables artífexs a la rodalia, com el cèlebre Joan Antigó, que treballà al 
retaule de Maià de Montcal.  

En orfebreria passa quelcom semblant, per bé que en aquest camp les notícies 
documentals són més importants, i han pogut desvelar l'existència de rics inventaris 
d'argent i teixits als centres religiosos, així com els encàrrecs per part del monestir de 
Sant Pere als argenters gironins Francsc Artau (una creu processional, més una altra per 
a l'església de Sant Vicenç) i Narcís Estrader (els busts de Sant Prim i Sant Felicià). 

Mereix, en aquest sentit, una menció a part, el capítol de l'escultura. Si bé és probable 
que el nombre d'obres fos molt superior a l'actual, el "boom" productiu que 
experimentaren les pedreres d'alabastre de Beuda sobretot d'ençà que el rei Pere el 
Cerimoniós encomanà els sepulcres reials de Poblet, ha propiciat que hagin pervingut 
fins avui algunes obres de gran interès, principalment la Verge amb Nen procedent de la 
canònica de Santa Maria (MAG) i la tomba malmesa de Pere de Rovira, atribuïda a Pere 
Oller, a l'absis de la parròquia de Sant Vicenç. En paral·lel a la pintura i l'orfebreria, 
l'escultura conservada i la documentació relativa testimonien la presència a la zona de la 
majoria dels grans tallers escultòrics catalans actius durant els segles XIV i XV. 

 
Miquel Àngel Fumanal i Pagès 



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 
 
 
 

MARÇ 
 
Dia:  dissabte 27, sortida matinal als castells de Montagut i del Cos. 
       Ens farà la visita el senyor Miguel Iaffa, arqueòleg  
Hora :Ens trobarem a les 9 del matí 
Lloc: Davant les escoles de Besalú 
 
 
 
 
ABRIL 
 
Dia:  dissabte 24, sortida matinal a diferents esglésies  
Hora: Ens trobarem a les 9 del matí 
Lloc: Davant les escoles de Besalú 
 
 
 
 
MAIG 
 
Dia: dissabte 22, sortida amb autocar al call de Barcelona i al Mnac. 
Hora: a les 8 del matí de davant de la Gasolinera Petrocat d’Olot  
           i a 2/4 de 9 de la parada de la TEISA de Besalú 
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