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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

 
 
EDITORIAL     
 
Durant el mes de juliol vàrem dur a terme el XIII Seminari d’Art Romànic, 
aquest any dedicat a “L’abat i bisbe Oliba”. Vam comptar amb tres magnífics 
oradors que ens oferiren unes esplèndides conferencies sobre els “Escritorium”, 
“La música a la façana de Santa Maria de Ripoll” i “L’abat Oliba”.  
Amb la sortida a Santes Creus i Vallbona de les Monges hem donat per acabat el 
circuit dels monestirs del Cister. El proper estiu començarem una nova ruta 
dedicada als monestirs benedictins. 
En el mes de setembre farem la presentació del II volum de la IX Assemblea 
d’Estudis i coincidint amb la festa major de Besalú una exposició de pintura a la 
Sala Gòtica de la Cúria Reial. Durant uns mesos la podrem tornar a utilitzar en 
espera de una nova etapa de la seva rehabilitació. 
Finalment recordar a tots els socis que en el mes de novembre es farà l’Assemblea 
General de la nostra entitat. Us hi esperem a tots. 



LLIBRES 
 

Títol : Silvestre II (Gebert d’Orlhac). 
Autor: Antoni Pladevall i Font. 
Edició: “Gent Nostra”, Columna, 118. Primera edició, abril de 1998. Barcelona.. 
Pàg.: 96. 
 

Aquest llibre és de format mitjà, amb un pròleg de Jordi Pujol, aleshores President de la 
Generalitat. Després de la Introducció, l’autor entra de ple en la interessant vida del 
monjo Gerbert que va arribar a ser papa amb el nom de Silvestre II, dividint el llibre en 
cinc part o capítols. 

“Infància i formació de Gebert”. Aquest savi medieval nat en una família humil,va 
entrar de monjo al monestir d’Orlhac d’on era fill. Aquest monestir a mitjans del segle 
X havia entrat a l’òrbita de Cluny.  

Els seus contactes amb la pre-Catalunya van ser a través del comte Borrell II de 
Barcelona que havia anat a cercar muller al comtat de Roergue. Borrell al passar per 
Orlhac trià un monjo intel·ligent i científic, per dur-lo a Catalunya a on va restar del 967 
al 970, residint a Vic sota la cura del bisbe Ató. El llibre parla de la seva estada a Ripoll 
i de la hipotètica anada d’aquest monjo a Còrdova i dels amics que va fer a Catalunya, 
entre els quals s’hi trobava el bisbe Miró de Besalú. 

“Erudit i mestre”. Aquest capítol parla de la seva estada a Roma, enlluernant al papa 
Joan XIII amb la seva saviesa. Més tard, passa a explicar el seu sojorn a Reims sota la 
tutela de l’arquebisbe Adalberó. 

“L’home públic: de mestre a arquebisbe”. L’autor ens narra en aquest capítol l’amistat 
de Gerbert amb els emperadors otònides, així com de la seva estada en el monestir de 
Bobbio situat en una vall dels Apenins. Des d’aquest cenobi del qual va arribar ser abat, 
es cartejà amb els seus amics catalans Miró de Besalú i Llobet de Barcelona (983). 

“Retorn a Reims”. Aquest apartat conta que, mitjançant la seva amistat amb Hug Capet 
envià una carta a Borrell II de Barcelona el qual havia demanat ajut als francs després 
de la incursió d’al-Mansur a Barcelona. Gerbert va viure immers en les intrigues 
polítiques des del 989 al 991. 

“Arquebisbe de Reims i de Ràvena”. En aquest quart apartat l’autor ens relata l’exili a 
Reims, l’amistat que el va unir amb l’emperador Otó III i finalment del seu 
nomenament com a bisbe de Ràvena. 

“El papa Silvestre II (999-1003): el govern papal. Silvestre II i Catalunya”. L’últim 
capítol explica els llargs contactes entre el papa i la nostra nació, a través de butlles, 
recepcions i privilegis. Per demostrar aquesta amistat cita una missiva que el comte 
Borrell li va adreçar, on el comte l’anomena “Gerbert, per altre nom Silvestre II”. 

Finalment, Mn. Pladevall conclou el llibre dient que “ Gerbert fou un gran home, un 
gran savi i un gran papa, vinculat en tota la seva vida al nostre país i per això es just 
evocar el seu nom i el seu pas per casa nostra”. 

Recomanem aquest llibre ja que fou vital per a la nostra història als voltants de l’any 
1000.  

 A. N. M. 



LLIBRES REBUTS 

 

• Taúll núm. 11.  
• Quaderns de la Revista de Girona núm. 25. 
• Quaderns de Vilaniu núm. 44. Homenatge a Pere Català Roca. 
• Quaderns de la Revista de Girona, Jordi Frigola i Arpa. 
• La resclosa núm. 8. 
• “Pintures romàniques de l’església de Sant Víctor de Dòrria”, J.F.Cabestany, 

M.T: Matas i P. Rovira. 
• “El port de Sant Feliu de Guixols. Recorregut històric amb motiu del seu 

centenari”. 
• “Catalunya i els tractats internacionals. Eurocongrès 2000”.Coord. Josep M. 

Figueres. 
• “Col·loqui Catalono-occità d’història contemporània. Euroconbrès 2000”. 

Coord. Josep M. Figueres. 
• “La ceràmica de la costa catalana a Ullastret”. Alícia Rodríguez Villalba. 
• “Eines i feines del camp a Catalunya. L’estudi de l’agricultura a través de 

l’arqueologia”. Aurora Martín. 
• “Alexandre Delofeu”, Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres. 
• “Museïtzació dels nuclis urbans”, Universitat de Girona . 
• “Manofacturas de corcho S.A.”, Pere Sala i López. 
• “El negoci del suro a l’Alt Empordà (XVIII-XIX), Joaquim Alvarado i Costa. 



COL·LABORACIÓ 
 

 

SANT MAURICI DE LA COT 
 

 

L’actual lloc de Sant Miquel de la Cot era un antic alou anomenat “Cute” o “Eldezel, els 
propietaris del qual el vengueren a l’abat de Sant Pere de Besalú, Anniofred, a l’any 
1028. El papa Inocenci IV confirmà, el 1252, amb una butlla la possessió de la 
parròquia al monestir de Besalú. 

El dia 18 d’octubre de l’any 1974 mentre uns obrers realitzaven unes obres a la teulada 
de l’església parroquial de Sant Miquel de la Cot, veieren amb sorpresa que, entre la 
teulada i la solana, apareixia el cos mutilat d’una imatge que va ser dipositada a la casa 
rectoral, on tinguérem el privilegi de fer les primeres fotografies que son les que 
acompanyen aquest treball. Des d’aleshores resta en el Servei de Restauració de 
MNAC, sense estar exposat encara. 

És una talla de fusta que amidava originalment una 130 cm., abans de la pèrdua dels dos 
peus. És una figura d’un sant molt feta malbé pels corcs i els agents atmosfèrics, a la 
qual li manca, també, el braç dret. 

Va vestit amb una cota de malles i sobre d’ella porta una dalmàtica romana. El cap és 
una testa equilibrada que respira serenor. Dues galtes arrodonides emmarquen un nas 

recte que es perd en el front sota els cabells. Els ulls son 
ametllats i de mirada llunyana que ens recorden el més 
pur estil romànic. Els llavis molsuts estan emmarcats pel 
bigoti i la barba. Les orelles estan col·locades 
extremadament altes, característica de la estatuària 
romànica del segle XII. 

Altre característica és el tallat dels cabells, bigoti i 
barba, aquesta amb una corba ondulada que es dirigeix 
des de sota l’orella acabant en punxa partida, la qual és 
tallada pel bigoti que en forma d’arc penja per sobre del 
llavi. És curiós el tallat dels cabells i barba, de tret de 
gúbia segur fet amb gran mestria. 

La cota de malla sense mànigues, penja regularment per 
davant amb dues prolongacions per sobre les dues 
cames fins a nivell dels genolls, i per darrera en forma 
d’onda. En el coll acaba en un bordó que s’obre en 

forma de punxa per sobre el pit. La sota està tallada a cops de gúbia de baix a dalt, i es 
podria confondre amb una pell de xai al intentar fer la seva identificació. 

La dalmàtica va des de l’espatlla esquerra, eixamplant-se a mesura que es desplaça, fins 
a la cintura. Els braços, l’únic que ens ha arribat, l’esquerra, penja cap a mig cos, actitud 
que demostra que aguantava el puny d’una espasa o punyal. 

Les cames son fornides, ben modelades, l’esquerra musculosa fins el peu desaparegut. 
La cama dreta, a partir del genoll es doblega en angle recte, amb el peu també 
desaparegut; ignorem la posició forçada del genoll. 

El material, degut al seu poc pes, hom creuria que la fusta emprada és l’àlber, tant 
freqüent en les talles medievals. 



La policromia, quina elaboració es simplifica amb el pas del temps, era fixada sobre un 
simple llit de calç, fet que ens ha servit per datar-la. En aquesta imatge la policromia es 
conserva força bé en la part posterior de la dalmàtica, degut a la seva col·locació sobre 
la solana: consisteix en un fons blavós amb ornamentacions florals, grogues, blaves i 
rosades... 

La identificació de la imatge. De bell antuvi, descartem la possibilitat que la imatge 
trobada correspongués a un Sant Miquel, patró de la Cot, encara que durant el període 
romànic i protogòtic és representat solament amb una dalmàtica i llança i com un jove 
imberbe. Cabria la possibilitat que fos Sant Joan Baptista en el cas que la cota de malla 
fos una pell de xai. Al aclarir de que es tractava d’una cota de malla de les que 
utilitzaven els cavallers medievals, cercarem, per tant, un sant guerrer. Plantejat així sols 
podia representar a Sant Maurici, co-patró de la Cot. Aquest Sant va ser el capdavanter 
de la legió Tebaida, composta per cristians, que va ser delmada al negar-se a participar 
en els sacrificis idolàtrics en temps de l’emperador Maximinià. Se’l presentava amb la 

dalmàtica romana dels soldats i durant l’Edat Medieval 
se li va afegir la cota de malles, amb llança i espasa o 
punyal amb l’empunyadura agafada amb la mà 
esquerra. 

La seva datació era difícil: per la testa hom creuria 
estar davant un exemplar dels inicis del segle XIII. No 
obstant, la seva policromia i el seu executat ens mostra 
una peça escultòrica de les acaballes del segle XIV. No 
ens ha d’estranyar veure talles tardo-romàniques 
coincidents amb el gòtic, amb característiques 
clarament romàniques. Els tallers locals, aferrats al 
cànon tradicional, executaven exemplars romànics fins 
ben entrat el segle XV malgrat que els grans centres 
constructors d’imatges empraven de temps l’estil gòtic 
en escultura. Aquest exemplar és un d’ells, el qual 
fàcilment es podria catalogar erròniament dintre del 
segle XIII. 

El perquè de l’arraconament a sota de la teulada. Passada d’edat medieval qualsevol 
objecte de culte que per la feblesa del material en què era construït s’havia malmès pel 
pas del temps, no era destruït per ser cosa sagrada. A voltes l’enterraven en el cementiri 
o bé era arraconat a les golfes fins a la seva total desintegració. En alguns casos eren 
arraconats solament per un cavi d’estil, sempre més modernista i vistent. Aquesta ha 
estat la trista fi de tantes i tantes marededéus. 

En el nostre cas, podem assegurar que aquesta imatge fou almenys retirada del culte 
d’ençà l’any 1799 en que s’amplià el temple i amb ell, la construcció de la nova i 
espaiosa teulada sota la qual fou definitivament col·locada. 

Conclusió.- Estem davant d’una peça arqueològica gairebé única en el bisbat gironí. No 
era freqüent, dintre de l’estatuària dels segles mitjos, la representació d’un sant. Les 
majestats i les verges abundaren, principalment a partir del darrer terç del segle XII. 

No dubtem que serà, dintre del Museu d’Art de Girona, una de les peces del nostre art 
medieval més representatives, el dia que es pugui veure en una vitrina. 

A. N. M. 
 



 
FITXA ROMÀNICA 

 
LA BIGA ROMÀNICA DE SANTA MARIA DE PORQUERES 

 
La biga de Porqueres, que va ser de nou col·locada en el seu lloc d’origen després de la 
darrera restauració, s’ubica exactament sobre l’ara de l’alta, encastada a les parets de 
l’absis en una tercera part de la seva profunditat. 

La seva situació ha estat debatuda per especialistes sense arribar a cap conclusió 
acceptable. Esbrinarem tot seguit el possible origen d’aquesta col·locació i el probable 
us de la mateixa. 
 

 

 

 

 

 

En els absis d’algunes esglésies troben bigues de fusta policromada, encastades en els 
murs perimetrals de l’absis. Poden haver-hi una o més bigues i estar col·locades en 
diferents parts de l’absis. 

En la separació del santuari (presbiteri) i la nau, la biga sol estar sota l’arc triomfal. 
Aquesta ubicació prové de la tradició bizantina, quan un mur de fusta o d’obra dividia 
en dues les parts de l’església. aquest mur tenia una porta central amb cortina. Amb el 
temps aquest cancell amb porta es va substituir per una biga la qual sostenia la cortina, 
que es plegava en el moment de la consagració. Aquesta pràctica va estar en us fins a les 
acaballes del segle X a Occident. A Orient, a les esglésies ortodoxes coptes, gregues i 
russes, el seu us va arribar fins a final del segle XIX. Hem de tenir en compte que a 
partir de l’any 843, que fou la data que va marcar el triomf del culte a les imatges, es va 
iniciar el costum de penjar-hi icones o imatges. 

En el cas de haver-hi dues bigues, aquestes servien per sostenir el baldaquí (cimbori o 
cobricel) a diferent alçada, per facilitar la seva visió. Les dues bigues eren de mides 
desiguals, la curta estava darrera l’altar al fons de l’absis i la llarga davant l’altar. Algun 
cop la més petita dels fons era substituïda per dos permòdols, que algun cop han quedat 
un cop destruït el baldaquí, i que son un testimoni de la seva existència. 

Per últim, podem trobar una única biga sobre l’altar, que és el cas de la biga de Santa 
Maria de Porqueres. En aquest cas concret no hi era posada ni com a iconostasi ni per 
sostenir un baldaquí. 

Si observem bé aquesta biga, hom hi veu un encaix buidat longitudinalment. A 
l’esquerra d’aquest encaix hi ha policromat un sol amb raigs groguencs;  a la dreta hi 
trobem un disc groc a l’interior del qual hi ha un esbós de lluna en creixent, tot plegat 
sobre un camper estrellat amb estels de vuit punxes. 

Sembla que, com una reminiscència del costum bizantí de penjar icones, l’encaix que 
hem comentat era per penjar-hi una petita Majestat de tipus processional, sobre mateix 
de l’altar. Ens confirma aquest fet la representació del Sol i la Lluna.  



A partir del segle VI en que apareixen per sobre dels braços del Crucificat en l’Evangeli 
del monjo Ràbula (Biblioteca Laurentiana de Florència), la presència del Sol i la Lluna 
es mantindrà en la iconografia del Crist a la creu, i figuren tant en l’escultura de les 
catedrals, els grans monestirs i en les esglésies dels pobles, així com en manuscrits i 
ivoris. 

 

 

 

 

 

 

Moltes son les teories exposades sobre l’ús dels dos astres en els Crucifix. Per uns, 
representen el poder de Déu comandant l’univers. Altres pensen que els dos astres 
representats simbolitzen les dues naturaleses de Crist. Encara hi ha qui creu que 
aquestes representacions d’astres serveixen per mostrar que el Crucificat, cobert 
d’oprobis i moribund, no és menys digne de tenir lloc al més alt dels cels, entre els 
éssers gloriosos i immortals, teoria que fou oblidada en el segle IX, ja que en els ivoris i 
els beats, el Sol i la Lluna estaven representats sota la forma de personatges que fan 
gestos de dolor.  

D’aquesta manera, els artistes medievals que van representar les primeres Crucifixions, 
trobaren natural de fer figurar els dos astres a la part alta d’Ella. 

Tenim exemples a les nostres comarques: la Majestat del Llierca (MNAC), el baix 
relleu de la pica baptismal de Sant Feliu de Riu (in situ), una dovella de la portada de 
l’església de Corts (Majestat). Etc. 
 

Després del que hem demostrat hom pot assegurar que a la biga de Porqueres hi anava 
encastada una Majestat (desapareguda), i que el Sol i la Lluna del qual, en lloc de 
col·locar-los en l’extrem del pal a la part superior (Majestat de Llierca), foren 
representats a la biga. 
 

Antoni Noguera Massa 



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
 

 
 

Sortida matinal a la Vall de Bianya. 
 

 
El 13 de juny, va ser anunciada com una visita als 
ponts medievals de la Vall, però la pluja caiguda 
durant tota la setmana va fer inviable la sortida de 
la forma programada. En lloc dels ponts el Sr. Joan 
Godori ens va guiar fins a unes roques que tenen 
uns relleus i que estan situades a la mateixa vall. 
 
 
 
 
 
Sortida a Santes Creus i Vallbona de les monges. 
 
 
17 de juliol. Al matí vàrem visitar, acompanyats 
per una guia, el monestir, les seves dependències i 
al audiovisual de Santes Creus.  
Després de dinar ens vàrem desplaçar fins a 
Vallbona de les Monges on també vam visitar el 
monestir i el seu claustre. 
 
 
 
 
Sortida amb 4x4 per l’Alta Garrotxa. 
 
 
Al matí vam visitar el 
santuari de Les Salines i 
el Roc de Frausa on el 
temps no ens va permetre 
de gaudir de l’esplèndida 
vista. Després de dinar 
vàrem visitar les 
esglésies de Sant Pere 
dels Vilars i Sant Miquel 
de Fontfreda. 
 
 



SEMINARI DE ROMÀNIC. 
 

L’ABAT OLIBA 
 
 

Dies 9, 10 i 11 de juliol 
 

 
Dedicat a l’Abat Oliba va tenir com a conferenciants al Sr. 
Ramon Pellicer que ens va parlar sobre els escriptorium, 
concretament sobre el de Ripoll. 
 
 
 

 
 
 
El Sr. Pares dissertà sobre la portalada   del   monestir   
de  Santa Maria de Ripoll i sobre els músic i els 
instruments musicals que hi podem trobar.  
 
 

 
 
 
 
Finalment, l’últim dia el Sr. Joan Blasi ens va parlar de 
la vida de l’abat Oliva i de les seves relacions amb els 
comtes catalans.  
 
 

 
 
 



 
ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 

 
 
SETEMBRE 
 

Dia ,  18  Presentació del II volum de la IX Assemblea d’Estudis 
Hora,  8 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 
 
 
OCTUBRE 
 

Dia, 10  Sortida amb cotxes particulars 
 St. Jaume de Frontanyà, Poble de Lillet, Castell de Mataplana 
Hora, 2/4 de 9  
Lloc, Benzinera  Vall de Bianya   
  
Cal reservar plaça abans del 5 d’octubre als tels 972 261 694 i  972 208 222 
 
 
NOVEMBRE 
 

Dia, 14  Sortida matinal visita a diverses ermites 
Hora,  9 matí 
Lloc, darrera el pavelló de Besalú  
 
Dia,  26  Assemblea General  
Hora 7 de la tarda 
Lloc Sala Gòtica de la Cúria Reial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amics de Besalú i el seu comtat                   Palau Cúria reial                     17859 Besalú 


