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EDITORIAL 
 
Com haureu observat, per un error humà de l’entitat bancària, han cobrat els rebuts dues 
vegades. Afortunadament la nostra tresorera se’n va adonar i el mateix dia (pels clients 
de La Caixa) ja es va fer l’abonament. Pels clients d’altres entitats poden haver tardat 
els 20 dies que marca la llei. 

Ens han fet arribar una carta explicant-ho i disculpant-se, i aclarint que assumeixen les 
despeses de qualsevol recobrament que calgui fer. 

Com que ocuparia un espai preciós de la Circular, si algú vol una còpia de la carta (per 
la seva tranquil·litat) la pot demanar per correu electrònic a l’adreça  t14715@terra.es  i 
la hi passarem per internet. 

Arriba l’estiu i tenim ple d’activitats. El XV Seminari de Romànic dels dies 7, 8 i 9 de 
Juliol serà amb el nou estil de cooperació amb diverses universitats de Catalunya, i els 
conferenciants seran joves llicenciats, experts en el tema, que estan preparant la tesi 
doctoral. D’aquesta forma cooperem a la formació de nous estudiosos. Esperem la 
vostra assistència. 

La Sala Gòtica de la Cúria Reial estarà acabada pel mencionat Seminari, de manera que 
el dia 8 (el dissabte) es farà un acte de celebració de final d’obres. No és pròpiament una 
inauguració, cosa que ja farem més endavant, però si un esperat punt de partida que 
celebrem per tal de poder usar aquest espai restaurat. Ja ens hi veurem. 

Hem convocat ja la II beca Amics de Besalú, en aquesta ocasió per a un treball de 
recerca en sentit ampli, es a dir, de qualsevol època i situat al Comtat de Besalú en la 
seva extensió més amplia. En l’àmbit universitari s’ha parlat molt de la primera edició i 
el prestigi que volem que tingui va agafant forma. 



LLIBRES 
 
 

Títol:  Els jueus a Catalunya 
Autor:  Villatoro, Vicenç. 
Edita: Ed. Barcanova. Segona edició, Barcelona, març 2006. 
 
 
Relació destacada amb el mon jueu, la ha tingut Catalunya durant tota  la seva història i 
en el present. El llegat del poble jueu forma part de les nostres arrels culturals, no 
solament religioses, sinó també en la ciència, la literatura i els costums. 

Generalment aquesta relació és ignorada. Savis, filòsofs, metges, cartògrafs i poetes, 
homes importants en la història judaica, parlaven català, van néixer a Catalunya i van 
viure bona part de la seva vida. 

Aquest llibre tracta de les relacions entre el món jueu i el món català, en el passat llunyà 
i en el passat recent. En el decurs de la història, el món jueu i el món català no tant sols 
han estat en contacte, sinó que han generat espais comuns, zones compartides. La 
història de la relació entre Catalunya i els jueus és, d’una banda, com s’ha dit, una 
història brillant, amb valuoses aportacions en l’àmbit intel·lectual, però és també una 
història de tensions. És , en definitiva, una història amb episodis de tots colors, que 
inclou uns anys esplendorosos i fecunds, però també persecucions, exterminis i 
conversions forçoses. Després, a partir de l’expulsió, al segle XV, hi ha un llarg període 
de silenci, fins arribar a una nova presència, especialment a partir dels primers anys del 
segle XX. 

Llibre que recomanem en tots sentits: històric, cultural i humà. 

 

                                                                                                                       A. N. M. 



COL·LABORACIONS 
 

DELS FARAONS AL RAYO VALLECANO: EL SIMBOLISME DE L’ABELLA 
III. L’abella reina celestial 

 
Són molts els experts en prehistòria que defensen que les primeres societats sedentàries 
tenien una estructura matriarcal a la qual s’associava una Deessa Mare que representava 
la natura i la fertilitat de la terra. Aquest culte primigeni, amb diferents noms segons les 
cultures —Ma, Rea, Cibeles, Demeter, Ceres, Hécate, Artemis, Diana, Persèfone—, va 
perdurar en molts casos fins a l’època històrica, més tard acompanyat per deus 
masculins, normalment poderosos guerrers associats als llamps i les tempestes. No ens 
sorprèn gens que un dels símbols més potents de la Deessa Mare i del seu domini 
ordenat sobre la natura sigui la nostra abella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecte, el centre principal de culte a Artemis era, en temps hel·lenístics (s. IV-I a.C.), 
la ciutat jònia d’Efes. Al seu temple, una de les set meravelles del món antic, hi havia 
una gran imatge de culte de Cibeles / Artemis / Diana, amb gran part del cos coberta per 
toros alats, lleons... i abelles, com podem veure a les fotografies.  

La identificació entre Artemis i l’abella era tan assumida que l’emblema de la ciutat, 
present a les monedes, era una abella. A més, les sacerdotesses d’Artemis eren verges 
anomenades melissae, “abelles”; es creia que, després de la mort, les seves ànimes es 
convertien en veritables abelles. El culte, amb molts aspectes màgics, era un dels més 

 

Estàtua d’Artemis (Museu Seljuk, Efes), segle I 
d.C. i detall amb una abella. A la dreta, el mateix 
detall d’una còpia romana del segle II, on podem 
observar que l’insecte té un nombre excessiu de 
potes, comparat amb la còpia més antiga i amb la 
realitat. 
Baix: Dracma efesi (segle V a.C.) amb 
l’emblema de la ciutat i la llegenda ΕΦΕΣΟΣ i 
moneda de la ciutat de Praesus (Creta), amb 
Perséfone i una abella (s. IV-II a.C.) 

 



arrelats de l’antic Orient i rebia riques ofrenes; pel Nou Testament (Fets dels Apòstols, 
19:23-41) sabem que Sant Pau va visitar Efes i la seva presència va provocar aldarulls 
dels argenters, que temien que la cristianització enfonsés el seu negoci. 

La relació entre Demeter i l’abella probablement neix del caràcter estacional de 
l’activitat de l’insecte, que coincideix amb la floració de moltes plantes mediterrànies. 
Així, les abelles serien les missatgeres de la Gran Mare, que fa renéixer la Natura cada 
primavera, i s’associarien a moltes divinitats ctòniques, és a dir, les que conserven la 
vida sota terra (el món dels morts) durant l’hivern. Al famós culte mistèric d’Eleusis, la 
mort estacional i resurrecció de la Natura es representava amb el mite del rapte de 
Persèfone / Koré, la filla de Demeter, per Hades; Persèfone també s’identifica amb 
l’abella, com hem vist a les monedes. Fins i tot a l’antic Egipte, a Sais, hi havía un 
temple de l’abella, anomenat akh-bit, on Isis va refugiar-se per criar al seu fill Horus, 
després de que Seth assassinés al seu marit Osiris: tot plegat un altre mite del cicle 
hivern – primavera – estiu. 

Un altre important lloc de culte a les deesses-abella va ser el mont Eryx, a Sicília (actual 
Erice); allà hi havia el temple d’Afrodita (Venus) Ericina, deessa nimfa de l’amor i de 
l’estiu, representada per diversos símbols, entre ells l’abella i també l’hexàgon (és a dir, 
la bresca), anomenat la flor d’Afrodita i emprat com amulet de fortuna en el part. La 
planta d’Afrodita Ericina era la bruguerola (Calluna vulgaris), de la família botànica 
anomenada Ericàcies, precisament pel santuari. La festa principal es feia el solstici 
d’estiu, actualment Sant Joan, i en el culte Afrodita rebia el nom d’Abella Reina, també 
amb les seves sacerdotesses melissae. El mite d’Afrodita deia que la deessa destruïa al 
rei sagrat arrencant-li els òrgans sexuals, potser una altra de les arrels de la identificació 
amb l’abella reina, perquè els abellots moren poc temps després de l’aparellament.  

A més d’Afrodita, la dolçor de l’amor també es relaciona amb el seu fill, Eros / Cupido, 
que sucava les seves fletxes amb mel... per cert, aquest entremaliat déu moltes vegades 
es representa envoltat d’abelles, i la seva mare li deia: “Ets com una abella: petit, però 
fas ferides terribles”. I per si no n’hi ha prou amb aquestes associacions, recordem un 
altre mite indoeuropeu: a la Índia, el déu de l’amor Kama porta un arc amb la corda feta 
d’abelles 

 

David Mauleón 

 



Bellestar 
 
Datables dins de la protohistòria, els jaciments arqueològics de Can Ring i de Can 
Barraca, encara que molt propers entre ells, no han de ser necessàriament coetanis. No 
obstant, evidencien la proximitat a les vies lògiques de comunicació que la construcció 
d’una autovia ha posat recentment de manifest. 

La troballa d’urnes d’incineració a Can Barraca prop del topònim Bellestar ens fa 
sospitar que encara que la tendència actual és la de creure que la població d’aquest 
assentament era autòctona, la influència indoeuropea ja hi havia arribat, com pot 
demostrar la mateixa pràctica de la incineració i el topònim Bellestar. La primera 
síl·laba Bell fa referència a la llum solar i qualifica el nom de la deesa-mare Ester (Ester, 
Estel, Istar, Astarté, Astrid, Estara, Sara ...). Així, doncs, Bellestar significa “La 
Lluminosa Ester”. Bell també és present en els noms de Bellaire i Bellsolà, dos indrets 
d’aquest mateix entorn. 

Cal dir que Bellestar és un nom de lloc freqüent a la península, encara que moltes 
vegades la síl·laba Bell està camuflada sota l’aparença de vall o de vila. Villastar, 
concretament Peñalba de Villastar, a la província de Terol, un lloc que els arqueòlegs 
varen definir com a Santuari Celta. 

Nosaltres voldríem aventurar la hipòtesi que durant la protohistòria una part de la 
població autòctona d’aquestes nostres contrades seria celto-parlant i que professaria 
doctrines indoeuropees, particularment la creença amb la deesa-mare, ja que abunden 
les referències a Ester, Estel, en indrets anomenats Puig Estel o Estela del que ja hem 
parlat en altres ocasions i que es repeteixen dels Pirineus al Bergadà, marcant una ruta 
en direcció a Ponent, que en èpoques posteriors va esdevenir camí de pelegrinatge. 

Darrerament davant la reticència dels arqueòlegs en admetre que les aportacions 
cèltiques hagin arribat a la península a través dels Pirineus s´ha pensat en la via 
marítima com a solució.  En el cas de Galícia i Portugal es parla d’una via atlàntica. En 
canvi passa desapercebuda la possibilitat d’una via mediterrània: possibilitat en la que 
nosaltres creiem, ja que la colònia grega de Massàlia, la actual Marsella, mantenia bones 
relacions amb els veïns celto-liguts, amb els quals es va fusionar. I sospitem presència 
cèltica en el component ètnic, cultural, doctrinal o lingüístic dels massaliots (la gent de 
Massàlia) que tot navegant es poguessin establir a les nostres costes i que estan relatat 
en el Periple d’Avié. 

Aquesta nostra hipòtesi queda reforçada pel porfessor Coromines quan a la seva obra 
Onomasticon Catalonia constata la existència de nombrosos noms de lloc indoeuropeus 
en les immediacions del Cap de Creus i entre els quals volem destacar Beleser, Mas 
Estela i serra de la Estela, tots ells, relacionats com ja hem vist amb Bellestar. 

 
Joan Godori 

 
Nota: en relació amb el topònim Can Barraca, abans expressat cal comentat que barraca, 
cambra, arca o llosa són noms de lloc que denoten la proximitat d’una construcció sepulcral 
megalítica, encara que el pas del temps impossibiliti la seva localització. No obstant, el topònim 
persisteix. Tal com hem expressat en altres ocasions poden canviar les creences, poden canviar 
les cultures, però els indrets sagrats són inamobibles. 

 



 
 

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
 
 

 
El 30 d’abril gairebé una trentena de socis vàrem anar de 
visita al Baix Empordà. Férem un recorregut per l’historia 
arquitectònica de les esglésies començant per una de pre-
romànica, St Julià de Boada; una de romànica, Canapost, 
una inicial pre-romànica amb afegits d’un romànic tardà i 
finalment una d’inicis del gòtic, Sant Feliu de Boada.  

 
 
 
 
El 13 de maig es va inaugurar a l’antic hospital de Sant Julià 
de Besalú l’exposició fotogràfica “Flora de Catalunya: un 
exemple de biodiversitat”. Posteriorment, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Besalú, el Dr. David Mauleón va donar la 

conferència “el Montgrí, un 
ecosistema particular”. Per 
complementar aquestes activitats, 
el dia 21 de maig es va fer una sortida botànica per l’antiga 
via romana. 
 

 
 
 
 
El 18 de juny anàrem al Bestracà. La primera parada fou 
davant la casa del Pairè, on el Sr. Manuel Bonilla ens va 
explicar la formació geològica dels Pirineus. 
Seguidament visitàrem les esglésies de Sant Andreu de 
Bestracà, Sant Miquel de Pera i Sant Llorens d’Oix. 



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 
 
 
JULIOL 
 
Dies: 7, 8 i 9, divendres, dissabte i diumenge 

XVè Seminari de Romànic  
Conferenciants:  

Ramon Banegas: Alimentació benedictina a l'Edat Mitjana 
Renée del Porto: Els claustres 
Xavier Marcó: El monestir de Sant Feliu de Guíxols. L'exercici del poder temporal 
a la Baixa Edat Mitjana 

Lloc:  Sala Gòtica de la Cúria Reial 
Hora: 8 h. tarda 
 
Dia: 16 dissabte Sortida amb autocar 

Solsona 
Hora: 8 h. matí a la Gasolinera del Pla de Baix d’Olot 
 2/4 de 9 darrera pavelló de Besalú  

 
AGOST 
 
Dia: 26dissabte. Sortida 4x4 
Hora: 9 h. matí 
Lloc: Parador de Castellfollit 

 
SETEMBRE 
 
Dia: 17diumenge. Sortida matinal 
Hora: 9 h. matí 
Lloc: Darrera el pavelló de Besalú 
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