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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

 
 
EDITORIAL 
 
 
En la Circular de Nadal , els membres de la junta d’Amics de Besalú solem fer un 
balanç del que ha estat durant tot l’any el nostre afer cultural. El balanç d’enguany és 
força favorable i es tanca amb disset activitats: Seminari de Romànic, conferències, 
dues exposicions, clausura del Cicle del Cister, sortides matinals visitant esglésies 
romàniques emblemàtiques, publicació del  II  volum de les actes del la IX Assemblea 
d’Estudis celebrada a Camprodon, sortides amb autocar o amb 4 X 4, etc. Déu n'hi do. 
També expliquem una mica els projectes previstos per a l’any 2005: de moment,  la 
publicació d’un altre llibre, fer un cicle de sortides i conferències sobre les canòniques 
agustinianes del comtat de Besalú, el Seminari de Romànic, sortides matinals i amb 
autocar, exposicions, etc.; tot serà  anunciat amb antelació. 

Les obres a la Cúria Reial i a la Sala Gòtica s’estan realitzant amb rigor i en el termini 
previst. Agraïm a l’Ajuntament la fermesa del seu compromís amb Amics de Besalú. 
Ens plau anunciar-vos que tenim acabada tota la restauració del nostre despatx de juntes 
amb el mobiliari actualitzat i que queda pendent l’enllosat de la sala gòtica i del despatx 
biblioteca, que està previst per la campanya de primavera. 

Finalment ens plau fer-vos arribar els nostres millors desitjos per aquestes festes 
nadalenques i l'any nou que ja s'acosta.. 



LLIBRES 
 
Títol:   “L’ESCULTURA  CATALANA” 
Autor:  CIRICI  PELLICER, ALEXANDRE. 
Editorial: MOLL, Palma de Mallorca, “RAIXA” núm. 20, any 1957. 
Pàgines: 180, amb dibuixos de l’autor. 
 
Aquest llibre consta de dues parts: CONCEPTES FONAMENTALS i BIOGRAFIA DE 
L’ESCULTURA CATALANA.  Dintre del capítol Conceptes Fonamentals, l’autor 
parla de la interrelació entre la geografia i els materials usats en l'escultura. La gran 
abundor de roques, i els pocs terrenys argilosos i arboris, juntament amb manca de 
jaciments metàl·lics existents als el Països Catalans, provocà que els grups humans 
establerts tinguessin inicialment una civilització lítica o sigui basada en el treball de la 
pedra. Es a dir, que l’escultura catalana va ser una conseqüència de l‘arquitectura i que 
es materialitzarà majoritàriament a base de pedra calcària. 

El marbre era car, tot i que a la Catalunya Nord n’hi havia alguna pedrera. L’alabastre 
de la Garrotxa, és fàcil de treballar però no és emprat en arquitectura i si que ho és en 
petits objectes:  verges, retaules...  
És interessant quan l’autor explica el treball de l’escultor. En el preromànic l’escultor 
era lapidicida (picapedrer). Era un serf o vassall, que donava vida a les pedres ja 
posades en llocs de resistència dels edificis. Més tard, l’escultor va ser un artista lliure: 
Els exemples els tenim en els andalusos quan van fer els capitells omeies o els 
llombards amb la seva aportació del decorat vegetal ondulat. Aquests escultors eren 
viatgers que anaven d’ací i d’allà  Més tard, en l’època de les catedrals, l'escultor es 
converteix en un  cap d’empresa amb obrador, treballant la pedra abans de ser posada a 
l’obra. I així, l’autor va explicant meticulosament el treball de l’escultor fins arribar al 
segle XX. 

Dintre de l’apartat Biografia de l’Escultura Catalana, explica que la nostra cultura 
ibèrica es deu als contactes mantinguts amb Egipte, Cartago i Grècia. El contacte amb 
els dos primers pobles va desenvolupar una escultura rígida, per exemple la Dama de 
Eivissa. Per contra Grècia ens va dur la influència d'una escultura flexible semblant a la 
Venus de Milo, que durà des del segle VI aC. al VIII dC. 

Els segles IX - XI son la cruïlla de tres corrents: la tradicional visigòtica, la dels monjos 
irlandesos que polaritzen l’Imperi Carolingi i la Cordovesa. Però el contacte amb Itàlia 
(sobretot amb el  papat de Roma) fa arribar un nou corrent, el llombard. 

L’autor ens conta el pas del capitell omeia al romànic; i el pas de l’astràgal del fust  al 
capitell, per motius econòmics. Ens parla, també, de l’escultura simbòlica (majestats i 
marededéus) i de l’escultura cortesana (escenes profanes de capitells). Ens explica que 
l’escultura romànica no té proporció pròpia sinó que ve condicionada pels marcs, els 
brancals i les llindes. Ens descriu els principals mestres: Gilabert, Cabestany, Ramon de 
Bianya etc. 

Fa un estudi metòdic de l’escultura gòtica del dos-cents amb la creació dels retaules de 
pedra, de les obres del tres-cents, italianes, de les que trobem durant els segles XV i 
XVI amb l’estil cavalleresc, fins arribar als escultors romàntics del flamegí. Fa un repàs 
a l’hora barroca dels segles XVI-XVIII, i finalment arriba als segles XIX i XX, amb el 
neoclassicisme , modernisme, etc. 



És un llibre petit però didàctic i de condensació extraordinària pels qui vulguin estudiar 
l’art escultòric català a través del temps. Els dibuixos de l’autor ens clarifiquen en gran 
manera el contingut atapeït del text. 

Recomanable en tots sentits.    

Antoni Noguera Massa 



COL·LABORACIONS 
 
MITJAN SEGLE XV: PERE DE BESALÚ, CONSERVADOR DEL PATRIMONI REIAL 
 
Per la documentada obra “Messajeros barceloneses en la corte de Nápoles de Alfonso V 
de Aragón, 1435-1458” (Barcelona, 1963), publicada per l’investigador Josep M. 
Madurell Marimón amb el patrocini del CSIC, resta espressat, amb data del 4 de gener 
de 1228 i des de Castiglione de la Pescara, el nom de Besalú usat com a cognom. En la 
pàgina 281 de la citada obra diu: “Quant a la anada d’en Pere de Besalú, conservador 
del patrimoni reyal. Respon lo dit senyor que no és intenció sua per lo present trametre 
lo dit conservador en lo dit principat,  e on  deliberal  trametrel,  seria per entendre en lo 
exercici  e regiment del offici de conservador e altres coses concernents al servey del dit 
senyor e sens preiudici de algú”. 

Cal precisar que “lo dit senyor” és el sobirà Alfons, el Magnànim, qui llavors residia 
permanentment en terra napolitana, i que amb la resposta anterior contestava una de les 
súpliques del delegat Joan de Marimón, “Tramès per la cort de Cathalunya”. 

En tot cas, resulta evident que Pere de Besalú era cortesà eminent, perquè –ara amb el 
cognom Bosulú- el retrobem així en la carta que el notari Antoni Vinyes envià als 
consellers barcelonins, des de Nàpols, el 8 de novembre de 1451. En la pàgina 399 diu 
textualment: “Ab gran congoxa scric del què les vostres orelles hoyran. Pochs dies ha, 
senyors molt honrables, que yo he sentit e vist, que lo senyor rey, a gran inducció de 
mossèn Requesen, se ha molt acostat los homes ací venguts, e yo estant azí reçelós, nit e 
die, per totes aquellas vias que he pogut, he traballat en poder saber e sentir, tot lo que 
pogués. Entant, senyors molt honorables e molt savis, que he sabut que lo dit senyor ací, 
en la present ciutat, secretament ha destinat cert consell, ça és, lo bisbe d’Urgell, e 
mossèn Bosulú, mossèn Requesen, mícer Rodrigo Flacó, e mícer Valentí Claver, en lo 
qual sens intervenció de altre persona, se ha tractat de axò que los dits homens han 
aportat”. 

Pere de Besalú ( escrit Bosulú) constituïa un element del consell reial: Així en la pàgina 
400 del mateix text diu: “Après. Trobantme yo a la Torre del Grech, sabí com lo senyor 
rey apartà los desús dits per tenir ab ells consell, als no he pogut sentir sinó que lo dit 
senyor vol proveyr que la elecció de consellés de aquexa ciutat, fahedora a la festa de 
sent Andreu, prop vinent, o que no’s faça, o que’s faça sota altra forma”. 

“Aquest secret yo no’l pux saber” es lamenta el notari i síndic Antoni Vinyes. 

Pere Català Roca 



SANT ESTEVE DE VILADAMÍ: UNA PRIMERA APROXIMACIÓ DE 
CARÀCTER DESCRIPTIU 

 
L’església de Sant Esteve es troba a Viladamí, un dels dotze llogarets que formen 
l’actual municipi de Vilademuls, el més gran del Pla de l’Estany. Fins a principis del 
segle XIX havia format part de l’antiga baronia   de   Vilademuls   que  pertanyia   als   
Rocabertí,   comtes   de Peralada; i anant més enrera en el temps, havia estat part 
integrant del comtat de Besalú. 

L’edifici del que parlarem és una esglesiola d’origen romànic que, com moltes altres 
esglésies d’aquestes contrades, experimentà importants reformes al llarg dels segles 
XVIII i XIX. Tot i que de Viladamí en tenim notícies a partir del segle XI1, les restes 
més antigues del edifici que han arribar a l’actualitat no les podem datar fins finals del 
segle XII o potser ja al XIII. L’església és d’una sola nau, amb capçalera poligonal i 
dues capelles laterals. Les pervivències romàniques es troben a la part baixa dels murs 
nord, sud i oest. Es tracta de murs fets amb carreus de pedra sorrenca força ben tallats. 
Al mur sud hi destaquen les restes d’una finestra de doble biaix amb arc de mig punt2, 
tapada i gairebé oculta en la seva totalitat per uns nínxols edificats al segle XIX. A 
l’extrem occidental de la mateixa façana es veu una doble filada de carreus superposats 
que formen el lateral d’un mur perpendicular al seu eix que segurament formava part de 
l’antic campanar de cadireta que en coronava la façana de ponent. Avui està absorbit pel 
recreixement que l’edifici experimentà en èpoques posteriors. L’interior hostatja una 
interessant pica baptismal semiesfèrica, de pedra calcària, decorada només amb una 
motllura llisa en la seva part superior. Està sostinguda per un pilaret octogonal situat 
sobre un basament circular. La pica d’aigua beneïda és una rústega columna buidada en 
la seva part superior que s’eixampla adquirint forma de copa. La seva tipologia fa 
pensar que ambdues són coetànies de la construcció de l’edifici, tot i que la manca de 

decoració en dificulta la datació. De l’absis original no 
se’n conserva cap rastre, però cal suposar que era 
semicircular. 

A partir d’aquests indicis podem suposar que l’edifici 
romànic era de   planta   rectangular,   fet  amb carreus 
regulars i força ben tallats, amb l’absis orientat a llevant, 
el campanar d’espadanya, una finestra al mur de migdia i 
l’entrada a ponent, segurament amb una finestra al cim. 
Cal suposar que subsistí en aquesta forma, sense patir 
reformes que l’alteressin substancialment, fins a finals del 
segle XVIII, quan es decidí reformar-lo en la seva 
totalitat. Aleshores es doblà l’alçada dels murs, fet que 
dotà la nau d’una major alçada i l’edifici d’unes golfes. 
També es construí una capçalera nova: un absis poligonal 

amb carreus reaprofitats en dues de les seves cares i maons a la tercera, la central. La 
nova església està coberta amb volta de llunetes resseguides amb motllures, que 
s’articula en tres trams: al primer, el del cor, li correspon una lluneta. El darrer és el del 
presbiteri, on un arc de mig punt, a mode d’arc triomfal, el separa de la resta de la nau. 
Una sòbria, però tot i així barroca, cornisa d’estuc separa la unió de la volta amb els 
murs nord i sud de la nau. Aquesta, és inexistent al mur de ponent, on un òcul il·lumina 
l’església, i també al central de l’absis, i a la meitat dels que li són immediats, ja que 
l’espai lliure era ocupat pel desaparegut retaule barroc, de fusta, que presidí el temple 
fins que fou destruït l'any 1936. La volta del presbiteri està presidida per un relleu de 
l’Esperit Sant que emergeix d’uns raigs daurats, únic testimoni de la decoració 



iconogràfica original d’aquest espai, que juntament amb el Sant Crist de l’altar i el Pare 
Etern, que la tradició oral situa al cim del retaule, li conferien una clara lectura trinitària, 
que complementava l’advocació del protomàrtir. Als dos costats de l’altar hi ha dues 
portes que corresponen a la sagristia i a un recambró de construcció vinculada a la de 
dues capelles laterals. 

Dos arcs s’obren a banda i banda de la nau, poc abans del presbiteri. Es corresponen a 
les dues capelles edificades a la segona meitat del segle XIX, dedicades originàriament 
al Carme i als Dolors. Amb la construcció de la segona es tapà una finestra a la part 
superior del mur de migdia i que il·luminava la nau. La tipologia de les voltes que les 
cobreixen i els retaules neoclàssics d’escaiola, amb columnes que simulen ser de marbre 
i capitells d’ordre compost sobredaurats, que decoren els seus altars, no fan dubtar 
d’aquesta cronologia. 

La façana de ponent fou molt reformada al segle XVIII. L’atenció recau al conjunt 
format per la porta, amb una fornícula al cim de la llinda i un òcul a la seva part 
superior, tot plegat d’un barroc molt sobri però  gens  mancat  d’elegància. La  
inscripció Charitas me fecit. 1779, informa que la reforma fou sufragada pels fidels  i de 
l’any en què es realitzà. La resta de la façana presenta un arremolinat que tot i estar molt 
deteriorat mostra encara vestigis de la seva decoració original: estava pintada d’un color 
blau, potser blau-cel, amb carreus perfilats per franges d’un vermell fosc a l’interior de 
les quals unes de blanques més fines les subdividien per la meitat. El ràfec, que està 
format per dues filades de rajoles separades per un de teules, presenta restes d’una 
decoració basada en el joc cromàtic de la calç amb el vermell de les rajoles. Les capelles 
no en tenen. 

El campanar, que no fou edificat fins el 1798, és una torre quadrada amb una finestra a 
cada banda situada al cim de l’extrem sud-oest de la nau. Una motllura de pedra 
sorrenca el separa de la resta de la façana. El cobreix una piràmide de maó que 
originàriament estava recoberta per rajoles i els seus vèrtex per teules allargassades de 
ceràmica vidriada verda. La base de la piràmide és una cornisa de pedra picada 
rematada als extrems per uns pinacles que donen pas a les sobredites teules vidriades. 
Un penell acabat amb una creu presideix el conjunt.  

 

Narcís de Puig i de Traver 
 

1 Constans i Serrats, Lluís G. Diplomatari de Banyoles, Banyoles, 1985, vol. I, p. 82. 
2 A. D.: Catalunya Romànica. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1991, vol. V, p. 471 



LA MITOLOGIA I EL SANT SEPULCRE DE PALERA 
 
El filòleg Joan Coromines, en el seu Onomasticon Cataloniae ens assabenta que el 
topònim Palera està vinculat a PALA, un terme associat a “sepulcre”. El relaciona, 
també, amb els ligurs i en conseqüència amb el nom de Lligordà (Ligurdunum). 

No obstant, és més entenedor el text de Francesc Villar, que ens diu que “en la región 
ligur aparece el termino PALA, losa sepulcral, tomado por los celtas, del substrato 
ligur”. 

Ens plauen aquestes afirmacions, ja que no solament es relaciona el nom de Palera amb 
sepulcre, sinó que dona sentit al topònim Lligordà. 

Els celtes, abans d’entrar a la península pel Pirineus gironí, havien conviscut amb els 
ligurs, els quals han estat considerats descendents dels antics constructors de megalits. 

Ja que la qüestió ens hi porta, voldríem comentar les arribades cèltiques. Aquests 
resseguien uns ancestrals camins de devoció de llevant a ponent. Els celtes devien 
contemplar la sortida i la posta de l'astre solar, i revivien constantment el més antic mite 
de la humanitat: el mite d’Osiris i de Isis. Cada dia el Sol-Osiris fecunda la Terra-Isis, 
però la maldat dels homes mata a Osiris, que es esquarterat i posat en un “sepulcre” del 
qual en ressuscitarà als pocs dies. Es un mite universal, present en moltes cultures i 
religions. 

Els dòlmens, alhora que sepulcres, poden ser monuments destinats a l’adoctrinament 
dels vius. El déu Sol, com hem dit, fecunda la mare-terra, la cova, el dolmen, la cripta o 
el temple sagrat. 

Les pedres negres, les verges negres, dins dels recintes sagrats, son hereves de la 
veneració ancestral per les deesses-mare neolítiques, que posteriorment s’identificaran 
amb Isis, fins que el cristianisme recollirà aquestes 
devocions en el culte a Maria. 

A la zona nord-est dels absis del temple del sant 
Sepulcre de Palera, com en altres temples que 
podríem citar, s’aixequen uns grossos còdols, cova 
o dolmen derruït, que podrien formar part 
d’aquesta connotació tel·lúrica d’antigues religions 
i posteriorment cristianes. 

Dins del temple de Palera hi ha una pedra negra. És 
una llosa del paviment, en una ubicació central respecte a la nau, i està gravada amb uns 
esgrafiats en ziga-zaga que representen el símbol femení, així com, de l’aigua i la lletra 
M. La llum del sol de llevant l’il·lumina. En els murs exteriors del temple, de ponent i 
tramuntana, també hi ha representats el mateixos gravats, que a les hores baixes, reben 
els raigs de sol, a la seva posta. 

Les grans pedres de la capçalera, les pedres esgrafiades, l’advocació al Sant Sepulcre 
ens fa comprendre perfectament, després del que hem comentat, l’encert del nom de 
Palera. 

Joan Godori 
 
S’ha consultat a: 
Villar, F., Los indoeuropeos y los orígenes de Europa 
Caridad Arias, J., Toponímia i mito 
Corominas, J., Onomasticon Cataloniae 



SANT GALDRIC, PATRÓ DELS PAGESOS CATALANS 
 
Sant Galderic o Galdric va néixer entre el 820 i el 840 a Vellavila (Vièleville) a l’Aude, 
entre les diòcesis de Carcassona i Mirapeix (Mirepoix). Era fill de pagesos conreadors 
de la terra, i vivia amb els pares, dos germans i un mosso. En el transcurs de la seva 
vida de pagès van succeir diversos prodigis i miracles obrats per ell. Després de la seva 
mort, un 16 d’octubre de cap el 900, va se enterrat emmig de la devoció popular. Ben 
aviat l’Església s’ocupà del cas, i al cap de poc, després de les gestions i defensa que en 
feu el bisbe de Tolosa, Galdric va ser canonitzat en el Concili Provincial de Narbona, 
cap el 990. Mentre s’incoava la canonització, conta la llegenda que, en un gran eixut 
que passava el país, es va organitzar una processó amb les restes del pagès i que en un 
moment de descans, va brollar una font al peu de la caixa amb les restes del pagès. 
Aquesta font, la font de Sant Galdric, encara existeix actualment. Després de la seva 
canonització, les relíquies del Sant es van dipositar dins d’un sarcòfag de marbre blanc a 
la mateixa església de Vellavila. 

Pocs anys després, el comte Gilfred de Cerdanya i Conflent, amb la seva muller Guisla, 
van començar a bastir el monestir de Sant Martí del Canigó, el qual es va acabar al 
1014. Es va atorgar la seva custòdia a l'orde de Sant Benet, essent el seu primer abat el 
monjo anomenat Selva. De seguida el monestir es va enriquir per les donacions fetes pel 
mateix comte i altres personatges, però hi mancaven relíquies per a l’altar. Dos monjos 
es van dirigir a Vellavila, secretament, i de nit s’emportaren un tros de cap, una part del 
tòrax, un braç i una cama sencera de la tomba de Sant Galdric. De tornada, fugint, se’ls 
va fer de nit, i els monjos hagueren de pernoctar a Vinçà. A l’hostal, una jove paralítica, 
en contacte amb les restes del Sant, es va guarir, i la mestressa veient el miracle va robar 
als monjos una costella del Sant i la va posar dins d’una caixeta. Guardada la caixa a 
l’armari, aquest es va encendre, però la caixeta va quedar intacta, i la dona espantada va 
portar la relíquia a la parròquia on el rector la va guardar junt 
amb tresor de l’església. 

Així es mantingueren les relíquies del Sant fins al segle XVII, 
en que el rei francès Lluís en posar setge a Perpinyà, s'enportà 
un cúbit del Sant dins d’una arqueta de plata, a París, i la va 
dipositar al monestir de Val-de-Grace, d’on va desaparèixer en 
temps de la Revolució Francesa. 

L’agost de 1642 va capitular Perpinyà, i la frontera provisional 
es va establir al Conflent, fins el 5 de juliol de 1654. En 
aquesta data Vilafranca de Conflent va passar definitivament a 
mans franceses. Davant d'aquest fet, els monjos de Sant Martí 
del Canigó, varen considerar prudent que les relíquies del Sant 
continuessin en terres catalanes i les van portar en peregrinació 
fins a Barcelona, on van arribar el 18 de juliol del mateix any. 
Allà s’organitzà una processó presidida pels Consellers de la 
Ciutat que acompanyaren les relíquies del Sant fins a Sant Pau 
del Camp, monestir també de l’orde de Sant Benet, llavors a 
extramurs de la ciutat. Un any més tard, les relíquíes, passaren al convent de les 
Clarisses de Barcelona. 

Mentre es preparava el Tractat dels Pirineus, en que Felip IV va cedir a França els 
comtats del Roselló, el Conflent i mitja Cerdanya, els pagesos catalans, en aquell 
moment ja sota administració francesa, reclamaren les relíquies del Sant Patró, i es va 
decidir que “lo cos e los ossos del gloriós Galderic, lo qual antes estava en lo convent de 



Sant Martí del Canigó, de l’orde de Sant Benet, en lo comtat del Roselló i Conflent i 
vuy està en el convent de les religioses de Santa Clara..., sia restituït al dit convent de 
Sant Martí del Canigó”. 

El document autoritzava a quedar-se’n una relíquia, un fèmur, que va quedar a Sant Pau 
del Camp. Les relíquies del Canigó varen desaparèixer durant la Revolució Francesa i el 
fèmur de Sant Pau, que restà a Barcelona ho féu durant la guerra civil espanyola de 
1936-1939. 

El Concili de Trento va autoritzar els reis a intervenir en el nomenament de bisbes i 
abats, de manera que en tombar el segle XVI, els bisbes i abats començaren a ser 
nomenats per la Cort de Madrid. Es destinen religiosos castellans a Catalunya i es 
comencen a sentir homilies en castellà, que la majoria de pagesos no entenien. 
Mentrestant, cap el 1620, es canonitzat a Madrid “San Isidro Labrador" proclamat patró 
de la “Villa i Corte”. 

Els bisbes castellans varen tenir preferència pel nou sant, i de mica en mica el varen 
imposar també a casa nostra. La devoció al nostre Sant Galderic, va quedar reduïda a les 
comarques de la Catalunya francesa. Segons el bisbe de Perpinyà, el gascó Mr. 
Carselade du Pont, gràcies al qual es va restaurar el monestir del Canigó a principis del 
segle XX, Sant Galderic és el patró dels pagesos catalans d’una banda i altra de la ratlla, 
perquè indiscutiblement participa més de les característiques i idiosincràsia de la seva 
pagesia. 

 
Joan Vilardel i Baqué 

Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
 

 

El dia 18 de setembre es va presentar el segon i últim volum de la IX Assemblea 
d’Estudis de Camprodon. L’acte va anar a càrrec del Sr. Pere Freixa, director de l’Arxiu 
de la Ciutat de Girona i director del Patronat Francesc Eiximenis. 

Els dies 24, 25 i 26 férem novament  la   Mostra    de  Pintura aquesta edició vàrem 
comptar amb la col·laboració de l’Escola de Plàstica de Les Preses que celebrava el seu 
15è aniversari. 

El 10 d’octubre vàrem anar a Gombrèn on visitàrem el museu del poble que està dedicat 
al Castell de Mataplana, seguidament pujarem al castell. Vàrem continuar la sortida fent  
cap  a Santa Maria de Lillet i  Sant Jaume de Frontanyà. 

 

Del 22 d’octubre al 7 de novembre, la sala gòtica va acollir 
una exposició de fotografies i maquetes de rellotges de sol 
realitzades pel Sr. Francesc Clarà. El mateix dia de la 
inauguració el Sr. Clarà va fer una conferència titulada 
“Com calcular els rellotges de sol”. El cap de setmana 
següent es va fer una altra conferència sota el títol  “ L’art 
de calcular els rellotges de sol” a càrrec dels Srs. Andreu 
Majó i Jaume Salich. Com a cloenda a aquesta exposició es 

va fer una excursió pels voltants de Besalú visitant 
diferents rellotges de sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 14 de novembre visitàrem les esglésies de St. Martí de Queixàs, Sant Mateu de 
Vilademires i Sta. Maria de Lladó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



El passat 16 de novembre vàrem celebrar l’assemblea general de la nostra entitat. El 
president va iniciar l’acte donant la benvinguda a tothom i seguidament el secretari de 
l’entitat va llegir l’acta de l’assemblea anterior que es va aprovar. Fou, també, el 
secretari qui va fer la relació de totes les activitats que s’han realitzat aquest any: cinc 
sortides matinals per conèixer les esglésies romàniques de les nostres contrades, el 
seminari d’art romànic, dues exposicions: una de quadres i l’altra de maquetes de 
rellotges de sol, una sortida amb cotxes particulars, una anada amb 4x4 per la Garrotxa,  
una sortida amb autocar i un cicle de conferències sobre rellotges de sol. 
Seguidament el tresorer va fer un repàs als comptes de l’entitat i va explicar els 
pressupostos previstos per l’any vinent. El següent punt de l’ordre del dia fou la 
modificació d’alguns punts dels nostres estatuts.  
Seguidament l’alcalde de Besalú i consoci nostre, Sr. Guinó, ens va explicar la darrera 
fase de les obres de l’edifici que es duran a terme durant els proper anys a la sala gòtica 
de la Cúria Reial. 



LLIBRES REBUTS 
 
 
• La cartoixa de Montalegre, de Xavier Pérez i Goméz. 

Premi Gumersind Bisbal i Gutsems (2003). 
  
 
• L’assistència sanitària, de Rosa Maria Gil i Tort. Historia dels hospitals medievals i 

nou parc hospital Martí I Julià. 
Quadern 112 de la revista de Girona. 

 
 
• Taller d’Història de Celrà, de Narcís Amich, Lluís Camps, Josep Micaló, Montse 

Morales, Artemi Rosell i Núria Rossell. 
Quadern 113 de la revista de Girona. 

 
 
 
• Guia visual Art Romànic, Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
 
 
• La muntanya Insurgent, Lluís Ferran Toledano González. 

Cercle d’Estudis Històrics i Socials de Girona. 
 
 
• Pintors i retaules dels segles XIV i XV a l’Empordà. 

Monografies Empordaneses.  
 
 
• Quadern de treball de l’Associació Arqueològica de Girona.  
 
• Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, Vol. XLV. 

Actes del II congrés d’Història de Girona i la Catedral de Girona. 
 
 
• Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 
 
 
• De la Mediterrània a l’Atlàntic. Navegació i comerç a Tossa (1759-1814), de Mario 

Zucchitello. 
 
 
• Ibix. Anals 2002-2003. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. Unió Centres d’Estudis 

Transpirinecs. 
 
 



 
El passat 2 d’octubre es va fer el  XXXVIII recital de poesia dels Amics de les Lletres 
Garrotxines a l’antic hospital de Sant Julià de Besalú. Els rapsodes foren Margarida 
Arau i Joan Llagostera. 
Durant tot l’any vinent anirem inserint en la nostra circular les diferents poesies que van 
presentades en aquest recital i parlen de Besalú. 
 
 

SOM A BESALÚ 
 
 

 
No heu sentit mai 
dins el silenci pregoner 
d’un cap vespre tardorenc 
con les pedres desperten, 
reviuen, parlen i ploren, 
miren i pregunten?... 
Són les pedres xopes de segles, 
estovades per vents i il·lusoris 
que s’entaforen de ple 
dins un rampell de somnis, 
per fer-nos ressuscitar figures : 
jueus, trobadors i guerrers, 
autors de gestes heroiques, 
peregrins de temples sagrats 
o músics transhumants 
ancorats sobre el pont, 
a punt d’ofrenar-nos 
concerts impossibles 
de flautes travesseres 
o mandolines fantasioses 
 

------ 
 

Quan tot això ens arribi 
a remolc d’una visió 
ignota i llunyana 
es perquè som a Besalú 
un capvespre tardorenc. 

 
 

Anna Montañá 
Olot setembre 2004 
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