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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

 
 
EDITORIAL     
 
Després de passar l’hivernàs com el blat, ens toca una primavera i estiu força 
moguts, com exposem en l’apartat d’Activitats. 
Malgrat tot hem fet sortides matinals, visitant dos castells, el de Montpalau i el 
del Cos, a més tres esglésies, Ravós de Terri amb pintures murals en el seu 
interior,  la de Sords amb un  interessant communidor, i la de Sant Andreu de la 
Mata. 
El segon i últim volum de les comunicacions de la IX Assemblea d’Estudis de 
Camprodon, veurà la llum a inicis d’estiu. 
El 4 de juny es farà el primer aplec de Sant Andreu de Porreres, en plena 
Garrotxa, després de 200 anys. La restauració de l’ermita està molt avançada. 
Només ens cal recordar-vos el Seminari d’Art Romànic, aquest cop dedicat a 
l’abat i bisbe Oliba. 
A última hora ens assabentarem de la mort del nostre bon amic i col·laborador 
pare Agustí Altisent, amb el qui darrerament vàrem estat un seguit de vegades a 
Poblet. Sentim molt la seva pèrdua. 
 



COL·LABORACIÓ 
 

ELS TOPÒNIMS DE LA DIVINITAT (I) 
 
Des de que Menéndez Pidal ens va fer adonar de la relació entre la toponímia i la 
mitologia, hem avançat en el coneixement del significat dels nostres noms de lloc. Cal 
vèncer la reticència popular que tan solament vol trobar en els topònims, significats 
entenedors per a la llengua actual. 

Ens ocuparem avui de tres topònims existents a les antigues terres del Comtat de 
Besalú. Son tres indrets elevats de les serralades pròximes a Sant Joan les Abadesses: 
son Jou, Taga i Estel. 

Coll de Jou es troba entre el massís del Taga i el de Santamans. Cal destacar la seva 
bona orientació per rebre la màxima exposició al pas del sol. Jou és una divinitat solar 
que en la remota Mesopotamia tenia tres persones, Pare, Fill i Esperit. El poble romà 
adoptà a Jou Pitar, el pare, al que denominà Júpiter. El poble hebreu durant la seva 
captivitat a Babilonia entrà en contacte amb les creences religioses de la Mesopotamia. 
El seu monoteisme tan solament li permet creure en un sol déu, al que denominarà, 
Jahvé, el pare, el déu de les altures. 

La lletra J present a Jou com també a Júpiter i a Jahvé és signe de divinitat, en tal 
manera que noms com Joan, Joaquim, Jaume (Jacob), etc. amaguen antics noms de 
llegendaris herois de remotes cultures als que la J ha revestit santedat. 

En el cas del topònim Taga, cal destacar el concepte de perfecció o simetria. La divinitat 
suprema ha de posseir la perfecció; la cúspide piramidal, simètricament perfecta. Un 
cim d’aquestes característiques serà sagrat i a ell s’hi peregrinarà en vida i la seva 
proximitat serà un bon indret per a la sepultura. 

Creiem que les següents equivalències ens poden ser il·lustratives. TAG = DAG = DAY 
= DIA = DEUS = ZEUS (JÚPITER). 

En les llengües germàniques encara avui Tag i Dag tenen el significat de dia. 

La paraula catalana Dijous vol dir dia de Júpiter o de Jahvé, en ella hi ha els conceptes 
de dia, transparència, llum, divinitat déu solar, llum de llum. 

Tan el francès Jour com el català Jorn fan referència a la divinitat, alhora que igualment 
signifiquen dia. 

Prop del cim del Taga hi ha el del Puig Estel. Cal dir que Estel prové del remot Star, 
Satara (estrella, senyal en el camí per el vianant, pel pelegrí). Així doncs, tan Ester com 
Sara serien la mateixa divinitat femenina, equiparables a Issis i més tard a Maria. 

Vàrem dir en alguna altra passada ocasió, que les divinitats masculines estan 
relacionades amb el sol, les altures i el coneixement. 

Les divinitats femenines, en canvi, estan vinculades a la terra, les aigües i a tot el que fa 
referència a la fertilitat. També ho estan amb el concepte de cova, lloc de protecció. 
Aquest sentit de protecció és inherent a la femenina condició de mare i la divinitat pot 
exercir-la des de les altures. Seguint Noguera Massa direm que en els camins de la 
peregrinació hi abunden els topònims relacionats amb estel o estela. El pelegrí prop de 
determinades referències visuals, orogràfiques, recordarà en tot moment que està 
protegit sota la advocació de la deessa-mare. 



Novament exposarem unes equivalències que poden ajudar a comprendre tot el que 
volem comunicar. 

Star (Ester), Estrella, Estel, Estela, pedra o pilar prop del camí - Stara (Sara) Deessa-
Mare hispànica, Verge del Pilar. 

Tal vegada en alguna altra ocasió podrem continuar el tema encetat avui. Ara, ens hem 
de reduir al limitat espai que ens permet aquesta circular de Amics de Besalú i el seu 
Comtat. 

 
 

Joan Godori 
 
 
Bibliografia  

• Nogera Massa, Antoni.- Els Camins de pelegrinatge al Nordest Català 
• Caridad Arias, Joaquín.- Toponimia y Mito. 



SANT ANDREU DEL COLL (II) 
 
Segona església de Sant Andreu del Coll, segle X (995) 

De la segona església tenim l’acta de consagració, el 26 de novembre de 995, feta pel 
bisbe de Girona i abat de Sant Cugat del Vallès, Ot. Es diu que fou edificada per Emeli, 
per la seva dona Quixol i llurs fills. El bisbe li va concedir els delmes, primícies i 
obligacions dels fidels, mentre que Quixol la dota amb un alou3. Com hem dit, les restes 
d’aquesta església estan incloses dintre dels murs de la del segle XII. El seu absis 
s’adapta exactament a l’intradós i la paret de migdia queda inclosa en el mur actual. 

L’absis s’ha volgut veure construït interiorment en planta trapezoïdal i externament 
semicircular. Apunto l’idea que aquest carrat interior no és res més que una lliscada dels 
carreus prismàtics allargassats i que originalment era també semicircular. A observar 
que des de l’arrancada interior de l’absis s’inicia la forma semicircular. 

Discrepo dels que opinen que aquesta església del segle X sigui classificable dintre del 
període prerromànic. Cal tenir en compte que la major part d’esglésies d’aquest període 
tenen l’absis carrat. A més el gruix dels seus murs perimetrals son de metre i escaig que 
es perd, com hem dit, sota la volta de canó, ja que les prerromàniques, al tenir els sostre 
d’embigat de fusta, requeria solament un gruix de 60 centímetres. Resumint l’orientació 
d’ Est a Oest, la volta de canó i l’absis semicircular, palesen una edificació del tot 
inclosa al primer romànic, això si, una de les més pioneres. (Cal recordar que la volta de 
canó s’emprà a Sant Esteve de Banyoles des de l’any 957). 
 

Tercera església de Sant Andreu del Coll, mitjans segle XII 

Construïda sobre un subsòl de guixeres, de poca consistència, ha sofert en el transcurs 
dels segles nombroses reformes (reforços i reconstruccions). Va sobreviure parcialment 
als moviments sísmics del segle XV. 

Desconeixem la seva acta de consagració. És versemblant que no existís, ja que en 
molts casos, al edificar una església sobre una altra consagrada, valia la mateixa 
consagració. 

D’una sola nau i un sol absis, segueix la norma de la major part de les esglésies de la 
comarca. La portada és característica de la Garrotxa, amb dos arcs en gradació, llinda 
recta que sosté un timpà anicònic i encara a migjorn. Les mènsules allargassades en 
l’absis aguanten un fris còncau, amb representacions antropomorfes, una dona ajaguda 
amb mantell i braços creuats sobre el ventre (Quixol?), un cap esquemàtic, temes florals 
i geomètrics, que trobem sovint en temes garrotxins. 

Tenia un campanar d’espadanya o cadireta, transformat posteriorment amb un de 
quadrat. Aixecament del mur sobre l’arc absidial capcer, per sobre la teulada, que també 
és típic de la contrada. Les filades dels carreus son regulars i la mida varia, els més 
inferiors son més petits que els superiors, el que demostra dues fases diferents de 
construcció. 

Aquest creiem, va ser el procés d’edificació de les tres esglésies de Sant Andreu del 
Coll. 

Antoni Noguera Massa 
3.- Acta de consagració perduda. L’original es conservava abans del 1835 a l’arxiu monàstic de Ripoll. 
Avui hi ha una còpia de començament del segle XIX a l’arxiu Episcopal de Vic, vol. 2061 “Papers 
d’Història” R. Olzinellas, plec IV pàg. 115, 118. 



LLIBRES 
 
Títol: “Els Ponts de Pedra de Catalunya” 
Autor: Manuel Maristany 
Editat per la Generalitat de Catalunya 
Pàg. 289 
Fotografies en color: 236 i 18 litografies de gravats antics. 
 
Després d’un pròleg de Mn. Antoni Pladevall i de la introducció de l’autor, aquest ens 
parla de la història i la problemàtica dels ponts de pedra catalans. 

Fa una breu ressenya del pont primitiu fet amb troncs i la posterior palanca, fins a 
arribar al pont de pedra, alguns obrats en una nit pel “diable”. 

Fa un repàs dels ponts romans i les restes dels mateixos quan es van construir a sobre 
els medievals. També parla de la problemàtica del pont català, de la dificultat que van 
trobar en l’arc de mig punt per imitar el romà i que els va portar a fer l’arc apuntat 
perquè amb menys gruix dels estreps, aguantaven més. Així nasqué el pont gòtic. Ens 
parla dels ponts de guerra i de pau, així com del finançament dels mateixos. Molts dels 
ponts medievals eren construïts pels vilatans o pagesos per ordre pel senyor de la 
contrada o dels bisbes, els quals tenien el dret de peatge. Rarament van ser construïts 
per la corona. Els ponts de les rutes jacobees eren fets moltes vegades per ermitans “pro 
Dei amore”. 

En la segona part, s'endinsa per les conques fluvials i ens descriu  els ponts del Ter, del 
Fluvià i de la Muga, adjuntant-hi un mapa explicatiu. Fa un repàs dels ponts del 
Francolí, el Gaià, del Siurana i el Montsant. Visita els ponts de la Tordera i del Daró, a 
més  dels del Llobregat i del Congost, per finalitzar amb els ponts del Segre i la Garona. 
La portada, amb una espectacular fotografia, ens es particularment interessant: 
reprodueix l’esvelt i corprenedor pont sobre el Llierca. Recomanem aquest complet 
llibre per a les nostres biblioteques particulars 

 
A. N. M. 

 
RELACIÓ DE LLIBRES REBUTS 

 
• Miratges.- Diputació de Girona. 300 anys de projectes no realitzats a les comarques 

gironines. 
• Teregunné. Els immigrants Gambians. Un viatge d’anada i tornada. Anna Farjas. 

Col·lecció Francesc Eiximenis. 
• Aurora Bertrana. L’aventura de la vida. Catalina Bonnín. Col.lecció Josep Pla, 13. 
• La carta municipal de Banyoles, 1303. Edició commemorativa del 700 aniversari. 

Banyoles, 2003. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 
• Darnius. Josep M. Bernils i Mach. Quadernes de la Revista de Girona. 
• La fira de Vila-Rodona 1966-1982. Centre d’Estudis de Gaià. 
• Quaderns de la Selva, 15. Centre d’Estudis Selvatans. 2003 
• Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 2003. 
• “Alexandre Deulofeu”. Institut d’Estudis Empordanesos. 2003 
• Lambard. Estudis d’art medieval. Amics de l’Art Romànic. Volum XV. 2003. 

 
 



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
 
 

El 27 de març, un petit grup de valents, va anar a la sortida que 
hi havia programada als castells de Montpalau i del Cos. 

La pluja, la boira i fins i tot una petita nevada no van impedir 
que gaudíssim d’una petita caminada fins al castell de 
Montpalau. Allà el nostre president ens va fer cinc cèntims de 
la història del castell i de la gen que hi va viure i de l’ermita de 
Santa Magdalena 

Seguidament ens vam traslladar fins el castell del Cos, on el 
mal temps no es va permetre contemplar la vista que des d’allà 
es divisa. 

 

 

El dia 24 d’abril, juntament amb alguns membres del 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, vàrem visitar les 
ermites de Sant Cugat de Ravós de Terri, Sant Esteve de 
Sords i Sant Andreu de Mata i al pont medieval de Sords. 
Fra Marc Ferrer es va acompanyar durant la visita de les 
dues primers esglésies. 

Només volem remarcar l’excel·lent pintura romànica del 
absis i la decoració del fris de Sant Cugat i el curiós 
communidor que hi ha a Sant Esteve.  

En quan a Sant Andreu, primer agrair a la Sra. de “Can 
Costa” que ens acompanyés i ens expliqués les diferents 
ampliacions que va patir l’edifici, sempre per la part de 
llevant.  

 
 
La visita que estava programada al call de Barcelona i al MNAC l’hem hagut de 
suspendre. Properament la tornarem a programar.  



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 

 
JUNY 
 

Dia ,  13  Sortida matinal, Visita als pons medievals de la Vall de Bianya 
Hora, 9 del matí  
Lloc, Gasolinera de la Vall de Bianya 
 
JULIOL 
 

Dia, 9 ,10 i 11 Seminari d’Art Romànic “L’abat i Bisbe Oliba” 
Hora  7 de la tarda  
Lloc Sala gòtica de la Cúria Reial 
 
Dia,  17 Sortida amb autocar a Santes Creus i Vallbona de les Monges 
Hora 7,30 matí davant la Gasolinera Petrocat d’Olot  
 8 del matí a la parada d’autobusos de Besalú 
 
Cal reservar plaça abans del 11 de juliol als tels 972 261 694 i 972 208 222 
 
AGOST 
 

Dia, 28 Sortida amb 4x4 per l’Alta Garrotxa 
Hora, 8,30 matí  
Lloc, Davant les escoles de Besalú 
 
SETEMBRE 
 

Dia  19 Presentació del II volum de la IX Assemblea d’Estudis  
Hora 7 de la tarda 
Lloc Sala Gòtica de la Cúria Reial 
 
Dia, 23, 24 i 25 Exposició de pintura 
 15 ANYS DE L’ESCOLA DE PLÀSTICA DE LES PRESES 
Hora,  Tot el dia 
Lloc, Sala gòtica de la Cúria Reial 
 
 
 
 
 
Amics de Besalú i el seu comtat                   Palau Cúria reial                     17859 Besalú 


