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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

 
 
EDITORIAL 
 
Com sempre, a l’hora de fer l’editorial de passat l’estiu falta espai per poder posar tot 
allò que és necessari per tenir als socis al dia de què fem i de què volem fer. 

La Sala Gòtica està renovada i ja té activitats, nostres i d’entitats que ho demanen. Ara 
prepararem un pla d’utilització per usar-la quant més sigui possible en bé de la cultura i 
de Besalú. Aquest curs prepararem una inauguració formal a la qual esperem que 
assistireu tots. 

El XV Seminari de Romànic, a la Sala Gòtica renovada, els 7, 8 i 9 de Juliol, va ser 
probablement el millor de la història: per primera vegada totes les conferències les van 
fer llicenciats que preparen el doctorat en Història. Aquest Seminari comença a ser una 
referència a les universitats catalanes com a plataforma on joves futurs Doctors en 
Història poden donar un primer impuls públic, i Amics de Besalú els ho proporciona, a 
més a més, amb la sala plena de gom a gom cadascun dels tres dies. El nivell dels 
conferenciants va ser excel·lent. 

Anem preparant el projecte que us anunciàvem per la celebració dels CINQUANTA 
anys de l’entitat. A mida que les idees es vagin aclarint us en anirem informant. De totes 
maneres, no oblideu que necessitem de la cooperació de tothom i qualsevol idea és 
benvinguda. I ja no parlem de les ganes de cooperar-hi, que a més a més de benvingudes 
seran celebrades. 

Alguns gestors de l’associació hem estat als cursos d’estiu d’Aguilar de Campoo 
(Palència), on hem establert unes relacions que en el futur poden ser de gran vàlua amb 
una entitat (la “Fundación Santa Maria la Real”) que és el referent més important a 
Europa en gestió cultural de romànic. 

Però, no tot són flors i violes: També pels viatges habituals de l’estiu hem vist que ens 
queda molt i molt per aprendre. Alguns projectes que hem vist ens fan veure que no 
podem pas quedar-nos quiets. La bona harmonia amb l’Ajuntament de Besalú, la 
Diputació i altres organismes ens ha de portar a fer coses importants a mig termini. 

De totes maneres, fixeu-vos en un detall: Aquesta circular ja és la nº 19.....  Això vol dir 
que anem a bon ritme. Només necessitem continuar. 

 



 
 
Títol:  Les creus al vent 
Autor: Albert Bastardes i Parera. 
Edita: Ed. Ed. Millà. Barcelona, 1983. 
 
El llibre de “Les creus al vent” semblaria ser un simple i complert corpus de fotografies 
antigues i actuals de creus de terme, però, evidentment, aquest llibre és quelcom més. A 
través d’aquests documents gràfics es fa un recorregut per història (la fotografia més 
antiga és de 1907, moltes de la segona dècada del segle vint, i altres són actuals) ja que 
a part de la creu, el fotògraf copsa ambients locals i temporals, amb homes que duen 
gorra i brusa, i de dones amb mocador al cap, gipó i amples faldilles, o bé creus 
rodejades de nens que sortits de l’escola, amb bata, porten casquet i bufandes, o vehicles 
de l’època, tartanes i carros o burros carregats amb albardes. 

L’autor ens confessa que no ha fet un estudi arqueològic ni documental i que tampoc ha 
volgut fer un estudi crític d’art sobre les creus. Ens diu que la millor definició d’aquest 
llibre seria que és un inventari de les creus dels nostre arxius, de creus que hi ha 
escampades arreu de la nostra geografia. Col·loca un lacònic peu a cada fotografia per 
llur identificació: població, comarca, nom i situació de la creu i l’any que fou feta la 
fotografia. Ens classifica les creus en tres grans blocs: les de terme, col·locades en les 
cruïlles dels camins o en places pobletanes; creus de fossar, creus-pedró, 
commemoratives com la del Bruc, creus de comunidors, creus cobertes, i de 
monumentals entre les quals n’hi ha de més de cinc metres d’alçada. 

Fa, finalment, un petit comentari dels diferents estils, des del romànic al modernista, 
que van influir en  la construcció d’aquesta manifestació de Fe que son les creus “al 
vent”. 

Es recomanable  consultar-lo 

 

A. N. M. 
 
 



COL·LABORACIONS 
 

DELS FARAONS AL RAYO VALLECANO: EL SIMBOLISME DE L’ABELLA 
IV. ...esse apibus partem divinae mentis... (Virgili) 

 
Una de les coses que més ens meravellen de les abelles és la seva aparent intel·ligència, 
per trobar a la primera volada el camí cap a les flors, per construir la seva casa, ocupar-
se de la reina i de les larves, o per crear una “societat” tan semblant a la humana. Com 
diu el títol, Virgili (Geòrgiques, IV) escriu: “Alguns afirmen que a les abelles els va ser 
donada una part de la Divina Intel·ligència”. A l’antiga Grècia, l’emblema del 
coneixement era l’abella, també anomenada “l’ocell de les muses”; es creia que la mel, 
aliment dels déus, era font de saviesa, i es diu que el filòsof i matemàtic Pitàgoras no va 
menjar altra cosa en tota la seva vida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No és gens estrany, doncs, que també s’hagi identificat a les abelles amb profetesses de 
moltes cultures. Píndar recordava que la sacerdotessa dels jocs Pítics a Delfos era 
“l’abella dèlfica”, fins i tot després que Apollo usurpés el santuari. L’himne homèric a 
Apollo diu que el seu do de profecia li donaren tres abelles verges. De fet, l’omphalos 
de Delfos, el punt “tel·lúric” o “melic del món”, on es creia que el món subterrani es 
comunicava amb el dels homes, estava assenyalat amb artefactes de pedra tallats amb 
forma de rusc, amb relleus d’abelles. L’escriptor grec del segle II Pausanias, a la seva 
Descripció de Grècia, diu que el segon temple de Delfos el van fer les abelles, amb la 
seva cera i amb plomes. A l’Índia, novament relacionada amb el món indoeuropeu grec, 
les abelles representaven “l’esperit intoxicat pel pol·len del coneixement”. 

Una de les connexions més interessants en aquest sentit la trobem a l’Antic Testament, 
amb la narració de Dèbora, molt explotada per la patrística cristiana, com veurem 
seguidament. La rel hebrea del seu nom, dbr, significa abella, i els autors llatins ho van 
relacionar amb el terme “dabar”, que significa “paraula” o “parla”. Pot ser cert o no, 
però el fet important és que generacions de pensadors cristians van creure a Sant Jeroni 
quan va dir que Dèbora era “apis sive loquela”, que vol dir “abella o parla / paraula”. 
D’aquesta manera la jutgessa d’Israel de l’Antic Testament es va transformar en 
profetessa. La paraula sabia i la mel ja eren associades; per exemple, Climent 
d’Alexandria iguala a Crist Logos, la Paraula, amb la mel (epi tou Logou... hos estin 

 
 
Tetradracma de plata del rei Antioc 
(segle III a.C.). Apollo, assentat a 
l’omphalos, la pedra sagrada 
col·locada a Delfos per Zeus. 

 
 
Còpia d’un dibuix grec que representa 
Delfos, amb el Temple d’Apollo, 
l’omphalos-rusc, l’Arbre de la Vida, i el 
trespeus on s’asseia la profetessa-abella. 



meli). Dèbora era així l’abella i la seva profecia la mel més dolça. I la Paraula Divina 
també serà mel: al Salm 119:103 llegim: “Que n’és de dolça al paladar la teva promesa! 
Més que la mel a la meva boca.” 

Dèbora també és exemple de virtut, una virtut activa i agressiva, car envià a Barac a la 
guerra contra Sisserà, el general dels opressors canaanites. Barac no hi va voler anar sol, 
i es mostrà covard, encara que Déu li va donar la victòria; finalment qui acaba amb 
Sisserà és una altra dona, Jael —per cert, una gentil. La interpretació de Sant Jeroni és 
fulminant: Déu ha utilitzat una dóna per increpar el poble d’Israel, i això vol dir que tots 
dos sexes són iguals davant Ell. De fet no ben bé, perquè Dèbora i Jael fan quasi tota la 
feina... El més irònic (i probablement voluntari) és que el nom de Barac en hebreu 
significa “el llamp”: ara l’abella ha de convèncer al llamp perquè descarregui, i Dèbora 
no ho fa amb la mel, sinó amb l’agulló. És una dona forta; Sant Ambrosi de Milà (segle 
IV) deia que les vídues no necessiten marit d’ençà que Dèbora va assumir les 
responsabilitats dels homes i va triomfar. Certament, Barac es comporta més com un 
abellot mandrós que com una centella. 

Així doncs, Dèbora és una profetessa. I què profetitza? Doncs el resultat de la batalla, 
ara interpretat en un sentit còsmic: el general canaanita serà la imatge de Satanàs, i per 
tant qui l’anihila és la Santa Església. En efecte, Rabano Mauro (segle IX) escriu: “Jael, 
id est Ecclesia”. I la elecció divina d’una dona no israelita no és pas casual: Sant 
Ambrosi ens fa veure que Jael és la permanent i victoriosa Església dels gentils. Les 
paraules de Dèbora són dolces com la mel perquè exposen la veritat, però són 
enèrgiques i doloroses per Barac, com la picada de l’abella. Aquesta ambivalència la 
trobarem també reflectida en altres al·legories cristianes, com el Judici Final. 

Com podem veure i no podia ser menys amb un símbol tan ric, la Bíblia és plena 
d’al·lusions a les abelles i la mel. Acabarem amb un altre passatge que ve a reforçar 
l’equivalència entre mel i coneixement: “Menja mel, fill meu, perquè és bona, una 
bresca endolcirà el teu paladar. Aprèn, que la saviesa és igual per a la teva ànima: si la 
trobes tens assegurat un futur, i la teva esperança no serà fallida.” (Proverbis 13-14). 

 
David Mauleón 



PODIEN ESTAR LES PIQUES BAPTISMALS PINTADES? 
 

Una resposta afirmativa a aquest interrogant ens obre un món de noves preguntes: quins 
temes tenien?, perquè no en queden restes?... 

Hem de tenim en compte que les esglésies estaven pintades, amb escenes de l’Antic i el 
Nou Testament, i trobem restes d’aquestes pintures per tot arreu, sostres, parets, absis..., 
des de St Tomàs de Fluvià fins a St Climent de Taüll. I si hi ha baldaquins, bigues, 
frontals d’altar pintats, per què no ho podien estar-ho les piques? 

Es veritat que no hi ha cap pica que tingui restes de pintura, com també ho és que en una 
època determinada de la nostra història s’han trencat imatges que no agradaven o no es 
consideraven aptes per estar dins una església. 
Aquestes mutilacions les van patir també les 
piques, no seria possible que es fes el mateix 
amb les pintures? 

En les decoracions de les piques baptismals i 
beneiteres hi trobem un món de simbolismes, 
cordes i ziga-zagues  figurant l’aigua,  St Pere 
com l’inici d’una nova vida, vicis i pecats que 
cal vèncer per poder rebre el baptisme..., 
simbolisme que volia educar als fidels que en 
aquella època, recordem-ho, no sabien llegir. 

Hem acceptat que les pintures murals eren per 
educar en el cristianisme als fidels, no podia la pica complir la mateixa finalitat? Hi ha 
una gran quantitat de piques fora de les nostres terres – sobretot a la ruta de Santiago de 
Compostela –  profusament decorades amb relleus, de la mateixa manera que ho són les 
esglésies que les guarden, i els estudiosos volen veure en elles una lliçó del 
comportament que han de seguir els catòlics.  

A les nostres contrades hi ha moltes piques que són llises o que tenen petites arcuacions, 
no seria possible que dins d’aquestes o tot vol de les piques hi hagués unes pintures 
semblants als relleus de la pica de Sant Joan les Fonts o les de Sant Feliu de Beuda? 

Hauríem de pensar amb aquesta possibilitat ja que la pica baptismal és un espai ideal 
per descriure el món dels creients. A la pica de Sant Feliu de Riu, per exemple, hi ha 
representada una Crucifixió amb Maria, St Joan, el sol i la lluna, on la imatge de Crist 
es una figura viva, es a dir, es un Crist triomfant sobre la mort. Simbòlicament seria el 
renaixement de l’home dins el cristianisme.  Aquesta mateixa imatge podria haver estat 
pintada a qualsevol pica, però no en queda cap rastre. 

Aquestes pintures s’han perdut amb el temps i no ha deixat cap traç. Hem de tenir en 
compte que les piques han estat canviades de lloc dins l’església, que moltes varen ser 
encastades a les parets, que els gustos decoratius canvien. Els capitells, les columnes i 
altres elements decoratius també eren pintats i aquestes pintures tampoc han arribat fins 
a nosaltres. 

Acabem aquesta reflexió amb la pregunta que l’obria, podien estar pintades les piques 
romàniques? La nostra resposta és que segurament les piques estaven pintades tan les 
que tenen relleus com les que no en tenen. 

Tura Clarà 
 

San Juan de Toledo, Huesca. 
Foto: Dolors Escobar



DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
 
 

 
 El XVè Seminari de Romànic ha estat aquest any un 
èxit de públic. Per primera vegada hem efectuat un petit 
canvi en els conferenciants, en lloc de gent coneguda 
hem apostat per gent jove, estudiants de doctorat, per tal 
que en facin les conferències. El resultat no podia haver 
estar millor. El Sr. Ramon Banegas,  la Sra. Renée del 
Porto i el Sr. Xavier Marcó, varen deixar el llistó molt 
alt. 

 
 
 
El dissabte 16 de juliol es va fer la tradicional sortida amb autocar, aquest any per terres 
de Solsona. Durant el matí es va visitar la catedral, el museu i el pou de glaç . A la tarda, 
després d’un esplèndid dinar, es va anar a St Esteve d’ Olius, on es va visitar l’església 
del segle XI i la cripta . Posteriorment ens vàrem dirigir cap el santuari del Miracle, per 
contemplar el fabulós retaule renaixentista. 
 
 
 
El dissabte 26 d’agost es va fer la sortida de 4x4 pel 
Ripollès. Es va visitar St Víctor de Dòrria i St Cristòfol 
de Toses on poguérem contemplar les pintures murals, 
les primeres un situ, les segones una reproducció ja que 
les originals estan al MNAC. Posteriorment es va anar a 
St Marçal de Planès. 
 
 

 
 
 
El diumenge 17 de setembre es va visitar les restes 
de l’església pre-romànica, d’una nau i absis carrat 
i del palau de Palol Sabaldòria, el qual estava 
format per la fortalesa i un edifici eclesiàstic.  
 
 

 
 
 



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 
 
 
SETEMBRE 
 
Dies: 22, 23 i 24. Exposició quadres de l’ Escola de Plàstica de Les Preses 
Hora: Inauguració divendres 22 a 2/4 de 9 h. vespre  
Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial 
 

 
 
OCTUBRE 
 
Dia: 23 Divendres. Sortida a tres ermites de la contrada 
Hora: 9 h matí 
Lloc: Darrera el pavelló de Besalú 
 

 
 
NOVEMBRE 
 
Dia: 12 Diumenge. Sortida visita Museu de la Catedral i Museu d’Art de Girona 
Hora: 10 h. matí 
Lloc: Plaça dels Apòstols, davant la catedral. 
 
Dia: 25 Dissabte. Presentació llibre “La Necròpolis de Can Barraca”. 
Hora: 2/4 de 8 del vespre 
Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial 
 
 
 
 
Amics de Besalú i el seu comtat                   Palau Cúria reial                     17859 Besalú 
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