
    

Circular nº 17 
Abril 2006 

Amics de Besalú i el seu comtat 
 

 
 
EDITORIAL 
 
Aquesta editorial s’escriu l’endemà de l’Assemblea General ordinària del 2006, que en 
un ambient de serenitat i de satisfacció per una tasca correcta, vam celebrar a Besalú  en 
un dia que hem d’anomenar “dia CINQUANTA menys 923”. 

I és que 923 eren, ahir dissabte, el número de dies que manquen a la nostra entitat per 
fer 50 anys. Quasi res !!! 

Tot i que com totes les entitats, el seu començament no té un moment exacte, Amics de 
Besalú i el seu Comtat es va inscriure el 26 de Setembre de 1.958, i ja hem començat a 
pensar en fer un cinquantenari ben lluït. Us en anirem informant, però podem avançar 
que ens proposem fer Assemblea d’Estudis, aquesta vegada com la lògica indica, a 
Besalú. 

Però, qualificàvem l’Assemblea d’ahir de serena i satisfaent i en realitat l’hem de 
qualificar, sense vergonya, d’important. De molt important.  

Assumida la identitat com a Centre d’Estudis Històrics que detallàvem a la Circular 16, 
l’Assemblea d’ahir va significar una reforma en el sistema de gestió de l’entitat que, 
sens dubte, era imprescindible per fer una tasca eficaç. 

Ahir es va inaugurar un nou equip, jove, dinàmic, ben connectat entre els seus membres, 
que representa la renovació i el traspàs de la torxa a qui ha de conduir Amics de Besalú i 
el seu Comtat en els propers anys, i que de moment ja comença a treballar planificant 
cadascun dels dies que falten pel CINQUANTA per tal que sigui un aniversari digne 
sense deixar cap de les activitats habituals. 

El nombre d’activitats és important, els recursos econòmics estan en forma, la Sala 
Gòtica quasi acabada, i hem fet un traspàs que no elimina a ningú: Nou equip jove pel 
dia a dia, per les decisions i per anar avançant, i tot l’equip de fins ara com a consultor i 
assessor, sense renunciar a la punta de la piràmide del duet “Noguera – Vilarrasa” que 
tan bé està funcionant. 

Tenim tots els ingredients per fer un Amics de Besalú i el seu Comtat del que ens en 
puguem sentir satisfets. Quan llegiu aquesta editorial, calculem que estarem més o 
menys pel “dia CINQUANTA menys 900”. Aneu fent càlculs, ja que d’aquí a poc us 
demanarem idees, suggeriments i propostes per fer una celebració realment de tots. 

Felicitem-nos, enhorabona a tots. 



LLIBRES 
 
 

Títol:   “La  interpretació social de l’art català” 
Autor:  BOFILL, Rafael  M., Barcelona 1924. 
Edició:  “Llibres a l’abast” 203. Edicions 62, Barcelona 1985. 
Pàgines: 197, amb un índex de notes, de noms propis i de conceptes 
 
El text d’aquest llibre pretén aclarir la innegable personalitat de l’art català mitjançant 
l’establiment de paral·lelisme entre alguns dels seus aspectes més significatius i altres 
formes de la cultura catalana que si bé són aliens a l’art s’hi vinculen pregonament per 
una comunitat d’estructures deguda en definitiva a un origen idiosincràtic així mateix 
comú. Tal és la base que serveix a l’autor per rebatre altres assaigs d’interpretació fins 
ara més o menys tòpics i que ell considera erronis. 
 
El text obtingué el Premi Fundació Güell concedit per l’Institut d’Estudis Catalans en la 
convocatòria de 1983-84, i el jurat, en l’informe corresponent, va considerar-lo bon 
exemple de mètode d’investigació sobre sociologia de l’art i, en certa manera, una 
novetat en la nostra bibliografia artística”. 
 
El Sumari conté “Essencialitat de l’Art Català” Arquitectura: austeritat, unitat d’espai, 
modernitat, tradicionalisme, avantguardisme, raons de economia, “democràcia”. 
Paral·lelismes culturals: Roma i les romanitzacions, la natura, factor d’equilibri, el 
feudalisme. “Arts figuratives”: l’alienació, tradicionalisme i funcionalitat etcètera. 
 
El recomanem a tot el que tingui afecció a l’art català com a cosa nostra. 
                                                                                           

A. N. M.  
 



COL·LABORACIONS 
 

DELS FARAONS AL RAYO VALLECANO: EL SIMBOLISME DE L’ABELLA 
II. L’insecte de les mil cares 

 
A la primera part d’aquest article parlàrem del simbolisme múltiple de les abelles i ens 
centràrem principalment en l’associació que moltes civilitzacions han fet entre l’abella 
reina i la reialesa. Ara bé, l’abella és un insecte de comportament molt complex, que pot 
donar lloc a moltes més relacions de les que podríem pensar a cop d’ull. Avui tractarem 
de definir els paradigmes principals d’aquestes associacions, que anirem desenvolupant 
posteriorment amb exemples. En el gràfic següent hem tractat d’esquematitzar les 
correlacions més conegudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb perdó dels budistes, podríem dir que hem dibuixat el mandala de l’abella. Aquest 
terme sànscrit, que significa cercle, comunitat o relació, està sempre format per nivells 
concèntrics que la persona que medita ha de travessar per arribar a la il·luminació.  

El cercle interior vindria a representar les abelles tal com són a la Natura, mentre que el 
cercle intermedi conté els símbols que l’home ha anat associant amb el comportament 
d’aquest insecte social; aquests conceptes estan relacionats amb els del cercle interior i 
també entre ells, especialment amb els més pròxims. Finalment, el Cristianisme va 
recollir tots aquests símbols de l’antiguitat i els va assimilar a al·legories cristianes 
fonamentals, algunes de les quals s’indiquen al cercle exterior. Com podem veure, 
estem encara molt lluny d’esgotar el simbolisme de l’abella.  
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Els eixos cardinals d’aquest esquema d’associacions simbòliques serien cinc:  

• l’eixam d’obreres estructurades entorn de la reina és imatge de la societat ordenada 
que obeeix a un únic cap (o l’Església amb el seu pontífex);  

• el frenètic anar i venir de les obreres a l’estiu s’equipara al treball dels súbdits o 
dels fidels cristians; 

• la dolçor de la mel és, com veurem, un altre símbol múltiple, d’eloqüència, amor i 
saviesa, i a més pot contraposar-se amb el dolorós agulló, que representa el càstig; 

• l’absència de mascles entre les abelles va generar mites antics sobre el seu origen i 
aquests porten a les relacions amb l’ànima, la puresa, la castedat i la virginitat; 

• la desaparició de les abelles dins el rusc durant l’hivern i la seva reaparició 
primaveral, amb l’allargament de la llum solar, les converteix en un símbol solar, 
d’immortalitat i de resurrecció, associades a les festes de primavera i a les deesses 
de la natura. 

Ara ja podem dir que veiem totes les cares del políedre i que, en els propers articles, 
estem preparats per donar significat als exemples històrics dels mil rostres d’aquest 
insecte misteriós. 

 

 

David Mauleón 



LES PANDÈMIES MEDIEVALS AL BISBAT GIRONÍ   (II) 
 

Les pandèmies s’estenien i propagaven gràcies a la precarietat dels aliments, i a les 
condicions antihigièniques dels poblador d’aquells segles (XIV - XV) i, 
fonamentalment, al desconeixement de la medicina medieval. 

A part de la Pesta Negra (en majúscula), altra pandèmia es rabejà sobre aquesta diòcesi i 
a la resta d’Occident: el “Foc de Sant Antoni”. 

Si s’esqueia que un estiu plovia copiosament, que fes una calor humida i que el cel 
estigués constantment ennuvolat, llavors la collita, en particular el sègol, del que es feia 
el pa moreno, era minsa i en llur sement s’hi veien unes taques petites negres.  

Més tard, a la tardor, no mancava l’aparició d’algun desgraciat que amb els braços i 
cames ennegrides i arronsades, supliqués ajuda. Aquell dia, els pobles i veïnats 
romanien silenciosos, els homes i les dones es cloïen dintre de les cases i la mainada no 
jugava per les eres. Tothom, en veu baixa, deia que el foc de Sant Antoni campava per 
la terra. Ràpidament, primer en una casa després en l’altre, un nen, un home o una dona, 
apareixia amb la malaltia, i rarament hi havia llar que es fes escàpol d’ella.  

Els atacats sentien de primer que les cames i braços es refredaven gradualment i després 
els sobrevenia uns dolors espantosos en llurs extremitats, que finalment es tornaven 
negres. Uns morien i altres sanaven, però d’aquests la majoria havien perdut una cama o 
un braç, que s’havia assecat fins a despendre’s. No cal estranyar-nos de que la gent 
visqués en aquests segles amb un terror a aquesta malaltia. El remei que empraven era 
resar, dur amulets beneits i prendre beuratges remeiers de dubtós efecte.  

La causa, coneguda segles més tard, eren produïdes per les taques negres del gra del 
sègol, anomenat “cornezuelo” del sègol i per la farmacopea moderna com “ergotamina”, 
un potent vasoconstrictor que impedia el flux sanguini a les extremitats fins que es 
desprenien del cos. 

Era anomenada “foc de Sant Antoni” per que sembla que a aquest sant a qui pregaven, i 
que durant anys va ser el patró de la pagesia (medieval),  per  que  els  salvés,  
juntament  amb  el  bestiar  d’aquesta xacra. A Sant Antoni, l’abat, el veiem en la 
iconografia medieval amb barba, amb un garrí, amb un bastó i les simbòliques llengües 
de foc, i per sobre de l’hàbit destaca una Tau egípcia, símbol de la vida i de la victòria 
sobre les epidèmies. Un record d’aquelles pandèmies són les nombroses ermites i 
oratoris aixecats pel Ripollès i la Garrotxa erigides en honor del Sant. Foren també sants 
d’advocacions semblants Sant Roc, Sant Sebastià i els Sants metges Abdó i Senen. 

Aquesta professor de baldats, els que es salvaven, hi figuraven molts d’altres als qui els 
homes deliberadament deixaven invàlids. Les lluites entre bàndols locals feia que la llei 
imperant  els castigués tallant-los  una mà o un braç per delictes en ocasions 
insignificants. Després de les malures, hom pot constatar que el pitjor enemic de l’home 
ha sigut sempre  el de la seva mateixa espècie. 

El “foc de Sant Antoni” i la “lepra” van ser els grans assots durant l’Edat Mitjana, però 
no van ser els únics. Altre va ser la “verola” que va fer estralls a partir del segle XIII, i a 
la qual no va trobar remei fins al segle XVIII. 

El “tifo” va ser una altre de les grans pandèmies. Tifo ve del grec i que vol dir fum o 
núvol, o sigui ofuscament de la consciència, com una mena d’estupor. Res té que veure 
amb la febre tifoide (que vol dir “semblant al tifus”), infermetats diferents, malgrat que 
els símptomes són febre i estupor.  



El tifo és una malaltia de guerres i de fams, i de ciutats medievals: ha mort mes gent que 
la llança o l’espasa. L’origen, pels homes medievals, era una afecció que Déu enviava, 
mentre que avui se sap que era un contagi que es contreia mitjançant el polls, que els 
traspassaven els malalts als sans. El descobriment d’aquest petit detall no es va fer fins 
el segle XX.                                            

 Antoni Noguera Massa 

 
 
                               



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
 
 
 
 

El 21 de gener es va presentar el llibre del Dr. Noguera 
Massa, Obra dispersa del romànic gironí, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Besalú. La presentació va anar a càrrec del 
Sr. Marc Sureda qui remarcà el valor que té el recull 
d’articles d’aquest llibre ja que permet consultar uns treballs 
que estaven dispersos, alguns dels quals, la majoria de difícil 
accés, d’altres gairebé oblidats. 

 
 
 
En el transcurs d’aquest acte es va fer el lliurament de la I 
Beca Amics de Besalú a la Sra. Natzaret Gallego, pel 
projecte de recerca de documentació de Santa Maria de 
Besalú dins l’arxiu de Vic.   
 
 
 
 

El dissabte 11 de febrer es va presentar el llibre del 
Dr. Noguera Massa a Can Trinxeria d’Olot. La 
presentació va anar a càrrec del Sr. Antoni Garrido 
qui primerament va repassar la bibliografia i premis 
rebuts relacionats amb el romànic per l’autor , per 
seguidament fer una breu ressenya del llibre que es 
presentava. Va remarcar que en aquest recull hi ha 
alguns articles que surten d’ àmbit del romànic i 

entren de ple dins el gòtic, aplaudint la iniciativa de fer aquest recull per la dispersió i 
dificultat de consulta que tenien els treballs fets pel Dr. Noguera Massa.  



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 
 
 
ABRIL 
 
Dia: 30 Diumenge. Visita St Julià de Boada, Canapost, Ullastret i Sant Feliu de 

Boada  
Lloc: Benzinera que hi ha a la rotonda d'entrada a La Bisbal i que està a la cruïlla de la 

carretera de Girona-Palamòs (C-66) amb la carretera de La Bisbal-Figueres (C-
31). 

Hora: 9 h. matí  
 
 
MAIG 
 
Dia: 13 Dissabte. Conferència 
 El Montgrí: Un ecosistema particular. 
Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial 
Hora: 8 h. tarda 
 
Dia: Exposició de Fotografies 
 Flora de Catalunya: Un exemple de biodiversitat. 
Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial 
Dies: Del 13 de maig al 4 de juny 
 
Dia: 21 Diumenge. Sortida de botànica per la Via Romana 
Lloc:  Gasolinera de la Vall de Bianya 
Hora: 9 h. matí 
 
 
JUNY 
 
Dia: 18 Diumenge. Visita geològica al Bestracà, Pera i  
Lloc: Parador de Castellfollit  
Hora: 9 h. matí  
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