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Amics de Besalú i el seu comtat 
 

 
 
EDITORIAL 
 
En diverses notes editorials hem comentat tenir clar des de fa temps que la nostra tasca 
ha de ser de Centre d’Estudis. I hem pogut tots veure i celebrar les passes endavant que 
hem anat fent. Avui us podem fer saber que l’objectiu més ambiciós que ens havíem 
proposat ja és un fet: S’ha signat un conveni entre la nostra entitat i la Universitat 
de Girona per tal d’organitzar unes Jornades d’Estudis Medievals a la Sala Gòtica 
de la Cúria Reial cada estiu. 

Va ser l’estiu de 2004, a Aguilar de Campoo (Palència) quan vam veure clar que la 
veritable garantia de prestigi per una entitat com la nostra passava per fer una tasca 
seriosa i formal amb l’àmbit universitari. Vam començar a treballar immediatament amb 
el Dr. Gerardo Boto i la Dra. Elisa Varela (medievalistes prou coneguts i de gran 
prestigi), amb la discreció necessària. Ells portaran la part acadèmica i nosaltres la part 
organitzativa. No havia de ser fàcil però l’entitat i vosaltres éreu el millor coratge. 

Han calgut dos anys per tal que, fa uns dies, es signés per part del nostre President Dr. 
Noguera-Massa i de la rectora de l’UDG, Dra. Geli, el corresponent conveni. Això sí 
que ens dóna ales per aspirar amunt ! 

Ara ja tenim el marc d’actuació que ens permet portar la universitat a Besalú. Caldrà 
treballar de valent i amb un pressupost molt alt, però la brúixola ja ens marca el Nord. 

Hem d’agrair als membres de la Junta i alguns socis que n’estaven informats, així com a 
alguns amics de diverses entitats als quals hem demanat consell, la seva cooperació i les 
mostres de coratge que ens han donat. També a l’Ajuntament i a l’Alcalde Guinó el seu 
suport incondicional des del primer moment. 

Amics de Besalú portarà a la Vila unes Jornades de prestigi, estudiants i actes que 
durant uns dies cada any elevaran el prestigi, que Besalú ja té, més encara. 

Ja us en anirem tenint informats, però de moment, enhorabona a tots, i bones festes. 

 

 



LLIBRES 
 

Títol: “Arte románico, castillos, monasterios, pueblos, paisajes y tradiciones de los 
Pirineos” Arquitectura Románica Lombarda. 

Autor: José Mª  ESTABLÉS ELDUQUE. 
Edita: Arquitectura, pueblos i paisajes.  Vitoria. Dintre de la Col·lecció “Historias y 

Guía de la arquitectura”. 
Pàg.: 205, amb set plànols (Empordà, Ripollès, Garrotxa, Osona, Alt Urgell, Andorra, 

Cerdanya i Berguedà, Vall d’Aran, Vall de Boí, i Pallars i Ribagorça) 
Dibuixos: plantes i alçats 93. 
Fotografies: 48, en blanc i negre. 
 
Establés aborda l’estudi de l’arquitectura romànica amb una metodologia actualitzada, 
des de el punt de vista de l’espacialitat, els mètodes constructius i la planimetria. Ha 
demostrat mitjançant la aplicació dels mètodes de triangulació i quadrangulació, que 
l'arquitec-tura romànica llombarda pirenaica sigui la planimetria no dominant en la 
Llombardia, sinó en el àrea alpina. 
 
Ha distribuït el llibre en set apartats en els quals ens parla de l’arquitectura pirinenca 
abans dels mestres llombards, sobre la circumstància de l’arquitectura llombarda en 
aspectes tècnics i metrologia, de les distintes tipologies dels edificis llombards, dels 
castells, sobre la formació i evolució d’una escola pirinenca i de l’evolució de 
l’arquitectura llombarda en les diverses comarques pirinenques. 
 
Es una obra imprescindible pels amants del nostre romànic català, que recomanem. 
 

A. N. M. 



Noticia sobre Ramon de Besalú, personatge del S. XIII 
 

Al “diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya”, en tres volums –obra dirigida pels 
professors Ramon Corts, Joan Galtés i Albert Manent i publicada per Editorial Claret-, 
llegim al volum I (A-C), aparagut el 1998, el redactat següent: 

“BESALÚ, RAMON DE (segle XIII). Prevere i jurista. Ardiaca de Terrantona, a la 
diòcesi de Lleida, que amb Arnau de Jardí, bisbe de Tortosa, i Domènech de Terol 
formà la comissió arbitral del “Consuetudines Dertosae” (1272), de la qual derivà el 
“Llibre de les Constums Scrites de la Ciutat de Tortosa” (1279). Destacà per la seva 
crítica sobre la carta de Paeria (1276) i per la seva docta revisió i selecció del text 
proposat pels notaris Pere Tamarit i Pere Gil (1272) i dos dictàmens (1277) que, per llur 
qualitat, foren inclosos com a apèndix en l’edició del còdex (1539) (RMD)”. 

Unes tals inicials –RMD- corresponen a Ramon Miravall i Dolç. 

 
Pere Català Roca 



DELS FARAONS AL RAYO VALLECANO: EL SIMBOLISME DE L’ABELLA 
V. Francmaçons i mormons. 

 
El rusc es pot equiparar a un sistema social molt complex en què les abelles executen 
moltes tasques especialitzades; com la magrana, que també indica comunitat o Església, 
té molts petits individus apinyats, però amb una imatge molt més rica en matisos, activa 
i alhora ordenada. Com que les obreres col·laboren en benefici de la comunitat, són una 
imatge directa de la societat humana ideal... O pot ser de la que va imaginar George 
Orwell a 1984?  

El llibre IV de les Geòrgiques del romà Virgili comença amb un llarg cant a les abelles: 
“De la mel que vola, regal del cel, ara et parlaré. No miris, Mecenas, aquest tema amb 
ull lleuger. Meravellosa demostració de minúsculs poders, cabdills magnànims, tota 
una nació, les seves qualitats, els seus vicis, tots i cadascun passaran davant teu mentre 
jo canto...”  

La idea no era nova. Licurg, el llegendari legislador de la ciutat-estat més ordenada que 
hagi existit mai, Esparta, ja va utilitzar a les abelles com a model de govern ideal. I 
tampoc no va acabar ací. Shakespeare, al seu Enric V (acte I, escena II), posa en boca de 
l’arquebisbe de Canterbury una visió molt semblant de l’exemplar comunitat de les 
abelles: “Obediència: car així treballen les abelles, criatures que per la llei de la natura 
ensenyen el compliment de l’ordre a un regne populós. Tenen un rei i els seus 
funcionaris; alguns, com magistrats, governen casa seva, altres, com mercaders, 
s’aventuren a l’estranger; altres, en fi, com soldats, armats amb els seus agullons, 
treuen profit dels estiuencs botons de vellut, i el seu pillatge alegrement porten a casa, 
a la reial tenda del seu emperador. Aquest, ocupat en la seva majestat, vigila als 
paletes que canten mentre construeixen les daurades teulades, i als ciutadans assenyats 
que pasten la mel, als pobres bastaixos carregats, amuntegats amb els seus fardells a 
l’estreta porta; als jutges d’ulls tristos, que amb el seu brunzit lliuren a mans dels 
pàl·lids botxins al peresós abellot, que badalla ...” 

No és estrany que Shakespeare ho faci dir a un eclesiàstic: ja Sant Ambrosi, al segle IV, 
va dir que l’Església cristiana és un rusc i que les abelles són els fidels, que acumulen 
diligents el seu tresor de mel al cel. 

Ja sabem que els antics pensaven que l’abella reina era mascle, i si més no s’ho feien 
venir bé per que així fos, i poder-la equiparar amb el Rei, el Papa o el capitost de torn. 
No cal anar tan enrere, perquè és ben conegut que un dels símbols més familiars dels 
francmaçons és el rusc, al·legoria de la indústria, és a dir, del treball dins la lògia. És un 
paral·lelisme molt adient: encara que una única abella pot ser esclafada amb un cop de 
mà, l’eixam pot perdurar i assolir grans fites gràcies a la cooperació. De la mateixa 
manera, la força de la comunitat maçònica rau en la participació activa de tots els seus 
membres, sense excepció. 

Una de les esglésies modernes més difosa és la de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, 
més coneguda com els mormons. Els seus fundadors mantenien relacions amb els 
francmaçons, i probablement d’ells van prendre el símbol del rusc, de nou representatiu 
de la comunitat que treballa per un fi comú. La llar d’un dels fundadors, Brigham 
Young, a Salt  Lake  City,  Utah,  es  diu “Casa del Rusc” degut a  què  té un rusc 
gegantí a la taulada; fins i tot els punys de les portes del temple mormó de Salt Lake 
porten un rusc gravat. La importància del símbol transcendeix als propis mormons, i 
així l’estat americà de Utah es diu “Beehive State”, el Rusc, i el seu lema és “Indústria”. 
De fet, hi ha més d’una dotzena d’Estats de la Unió que tenen l’abella com a “insecte 



oficial”, en alguns casos protegit. I una unitat de construcció de la marina dels Estats 
Units, els “U.S. Naval Sea Bees”, o abelles de la marina, el porten al seu escut, com a 
símbol de la seva capacitat de construir fins i tot en condicions molt desfavorables. 

Això ens acosta al corol·lari del símbol: el rusc significa activitat, diligència o, potser 
més acuradament, l’ètica del treball. En anglès hi ha una dita “busy as a bee”, atrafegat 
com una abella. Sempre hi ha quelcom per fer al rusc, fins i tot refredar-lo batent les 
ales quan el sol escalfa. Una abella pot fer fins a deu viatges per portar pol·len, i volar 
més de 10 kilòmetres per recollir-lo. Només per fer un kilogram de mel cal que les 
obreres visitin uns cinc milions de flors, i entre totes volaran una distància equivalent a 
tres voltes al planeta Terra. No és estrany, doncs, que l’home les tingui per un dels 
éssers més actius. Fins i tot l’abella Maya, del conte infantil escrit per Waldemar 
Bonsels, es caracteritzava per una activitat constant. Per cert, perdoneu-me una 
digressió: maya (en sànscrit ma = no, ya = això) és un principi hindú que ve a significar 
“perspectiva distorsionada”, la il·lusió d’una realitat física amb què s’ha embullat la 
nostra consciència quotidiana i representa un vel que ens impedeix veure el nostre Jo 
veritable. Potser no ho va fer voluntàriament, però Déu n’hi do el nom que li va posar 
Bonsels a la simpàtica abelleta! 

Acabarem avui amb algunes reflexions dels indis sèneca: si l’abella és el teu tòtem, 
rebràs ajuda per organitzar el caos i la confusió que la vida et porti. Serà el teu missatger 
fins al Gran Misteri, i en els teus somnis et portarà missatges de nivells més elevats de 
la consciència. Com que és un ésser d’organització pacífica i constructiva, t’ensenyarà 
com mantenir embeinat l’agulló fins que el necessitem veritablement. 

 
David Mauleón 

 



TRES MARESDEDÉU GARROTXINES DESAPAREGUDES 

Amb els anys hem anat recollint, no sense  dificultats, fotografies antigues molt 
deficients, però que són testimoni d’imatges marianes que van ésser venerades en 
aquests afraus prepirinencs. 

Aquestes marededéus son les que es veneraven a santa Maria d’Escales, la de sant 
Andreu de Bestracà i la de sant Cristòfol de Creixenturri, de les quals no en queda ni el 
record, solament aquests deficients testimonis gràfics. 

• Marededéu de Santa Maria d’Escales.- 

La fotografia adjunta, (presa a l’any 1917 juntament amb la de Santa Bàrbara de 
Pruneres, avui al MNAC), no solament és deficient la fotografia sinó també la 
conservació de la imatge, ja que te desaparegudes les dues mans així com també tot el 
Nen. 

Característiques:  

1. La marededéu vesteix túnica d’escot rodó, amb ample galó que li contorneja el 
coll i penja vertical fins a la cintura.  

2. Un petit vel que és arremangat com mogut per un alé de vent, penja per les 
espatlles. Duu mantell que li emmarca els braços i fa la típica volada sota el 
avantbraç dret de la Mare, resta horitzontal a la cintura i es desplega com un 
ventall obliquament des de sota l’Infant, quan hi era.  

3. Els peus surten de la túnica per sota de dues ondes de la mateixa, formant el típic 
trèvol entre peu i peu. 

4. És una marededéu  manyaga, lleugerament somrient, fet que ens atansa al proper 
gòtic. 

Per totes les característiques esmentades la podem datar de la primera meitat del segle 
XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Marededéu De Sant Andreu De Bestracà 

Fotografia també deficient, però que ens val per estudiar-la i alhora ser un testimoni 
d’Ella. 

És una imatge que la podem classificar fàcilment entre les marededéus feixugues, de 
frontalitat absoluta, asimètrica, que entra de ple en la classificació de “tipus ripollès”1 
semblant a la Verge del Tura d’Olot, la d’Olopte etcètera. De frontalitat absoluta i 
asimètrica. 

Característiques: 

1. Vesteix vel que penja per l’esquena, túnica d’escot rodó, i mantell el qual es 
replega sobre el seu avantbraç dret, fent plecs en forma d’U fins els peus.  

2. El Nen, llarg i prim, s’asseu sobre el genoll esquerra matern. La imatge te mutilats 
el peu esquerra i la mà que devia beneir.  

3. A la Mare també li manca el braç dret, la mà del qual devia adoptar la posició 
horitzontal en senyal d’oferiment del Fill a l’adoració dels fidels. També manquen 
els quatre poms (esferes, pinyes...) del tron.  

   Quan es feu la fotografia, principis del segle  XX, la marededéu  ja estava força 
malmesa. 

 

• 

                                                 
1 Noguera Massa, A. “Les marededéus romàniques de les terres gironines” Artestudi nº 
5 Barcelona 1977, pag . 150. 
 



Marededéu De Sant Cristòfol De Creixenturri 

Classificada com una marededéu del “tipus bizantí”, tant estès arreu del Principat. 2 
Característiques: 

1. Te posat dogmatitzant i d’emperadriu, solemne i augusta, freda,  recarregada 
originàriament de brodats i pedreria. És esvelta, frontal i simètrica. 

2. La corona de la Mare és desapareguda, i la del Fill persisteix malgrat que deu ésser 
posterior. Aquest beneeix amb la mà dreta i a la de l’esquerra duu la bola del món. 

3. Maria es vesteix amb vel que sortia de sota la corona, desapareguda, i túnica que es 
desplega cenyida fins a la cintura, i mantell que tomba per sobra dels avantbraços, 
fent plecs de V invertida al llarg de les cames i verticals al mig.  

4. Manté les mans verticals oferint el Fill a la humanitat. 

5. S’asseuen sobre un tron amb poms, tot desaparegut.  

 

La marededéu d’aquest tipus més propera es la de Puigalder o del Salvador (M.d’A.G.) 

Afortunadament hem pogut trobar i conservar aquest document gràfic, que testimonia la 
tothora adoració mariana del poblament medieval garrotxí. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Id. Pag. 164 
 



LES PORTES FERRADES ROMÀNIQUES (I) 
 

De molt antic les portes estan reforçades per unes bandes metàl·liques que serveixen, 
alhora, per subjectar les xarneres, protegir la fusta de la porta i reforçar la defensa del 
lloc que guarden, finalment, també tenien una 
funció decorativa. Aquestes bandes metàl·liques, 
ja les trobem en el període assiri, a l’antiga 
Mesopotamia, eren de bronze i estaven 
decorades amb escenes que narraven les proeses 
bèl·liques dels reis i dels habitants de la ciutat 
que tancaven3, a la vegada que servien per 
advertir del poder del senyor de la ciutat. 

Els grec i els romans van utilitzar tota mena de materials per protegir la fusta de les 
seves portes, nacre, bronze, closques de tortugues i, preferentment, el ferro. Anys 
després, els bizantins van fer servir aquest material per les seves portes, con les que hi 
havia al palau imperial conegudes amb el nom de Chalká4. En el segle VIII, Carlemany 
va encarregar per la seva capella palatina a Aquisgrà unes portes de bronze fos5.  

El bronze també va ser utilitzat a principis del segle XI per fer 
les portes de la catedral d’Augsburg, les de Sant Miquel de 
Hildesheim, fetes d’una sola fosa, o les de la catedral de Pisa, 
les de St Zenó de Verona, fetes de plaques, subjectades a una 
ànima de fusta, i  amb   relleus  que  narren  episodis   de  
l’Antic i el Nou Testament i les vides dels sants. Ambdues 
variants són fetes amb un relleu molt alt. 

A moltes miniatures i portades medievals hi ha representat 
l’ofici de ferrer, normalment treballant a l’enclusa agafant el 
martell amb una mà i amb l’altra les tenalles. A la portada de 
l’església de Hylestad, per exemple, es pot veure un parell de 

ferrers, un amb un martell i l’altre subjectant la peça que estan treballant. A Santa Maria 
la Real de Sangüesa o a l’església de San Cipriano de Zamora també es pot veure el 
ferrer mentre treballa. 

Les  xarneres amb reforç exterior les trobem a les il·lustracions de Bíblies, Salteris o 
beats des de temps reculats. Així en el Salteri d’Utrech 
(Rijkuniversiteit) foli 82, i que es va realitzar entre 816 i 835, hi ha 
representats “els àngels custodis del Senyor tancant les portes de la 
Jerusalem Celeste ”. La porta té dos ferros decoratius per batent 
encara que representats al revés, es a dir, la part del ferro partit amb la 
mitja lluna està encarada a l’edifici en comptes de estar-ho cap el 
centre de la porta. 

Molt similars són els ferros que apareixen a la Bíblia de Carles el Calb 
(París, Biblioteca Nacional, Lat. I) i realitzat als voltants de 846. En 
una de les miniatures que la il·lustren es pot veure a Sant Jeroni traduint la Bíblia. El 

                                                 
3 Les portes del palau de Imgur Enlil (Balawat) de Salmanasar III (858-824), es troben al museu Britànic 
de Londres 
4 Sembla que aquestes portes van ser reconstruïdes per l’emperador Justinià. 
5 Ademar de Chabannes va dibuixar a ploma, en el còdex Reg. Lat. 263, fol 235r. de la Biblioteca 
Apostòlica Vaticana, la tomba de l’emperador. La porta de la capella palatina apareix ferrada, no pas de 
bronze massís. 



sant apareix envoltat de monjos inclinats sobre unes tabletes on copien la traducció de la 
Bíblia que els hi va dictant el Sant, al fons es veu una torre de quatre pisos amb les 
portes i finestres obertes de les qual surten rotllos de pergamí.  

Aquestes portes, una al primer pis de dos batents i una altra al segon pis d’un sol batent, 
tenen una decoració de ferro que consisteix amb una cinta acabada 
amb la punta partida en dos i formant dues mitges llunes. A la porta 
del primer pis, a més, es por veure una senzilla balda. Poc a poc 
aquest disseny es va anar complicant. Les senzilles tires de ferro amb 
una mitja lluna  es va anar a les bandes amb un nervi al mig i 
acabades en espirals de dos i tres voltes. 

T. Clarà 



ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
 
 

 
 
El divendres 22 es va inaugurar, a la sala gòtica de 
la Cúria Reial, l’exposició de quadres dels alumnes 
de l’Escola de Plàstica de les Preses, que restà 
oberta fins el diumenge 8 d’octubre. 
 
 

 
 
 
 
El diumenge 22 anàrem a visitar les esglésies de Sta Maria de 
Cistella que manté la façana i la portada del segle XII, Sta Maria de 
Vilanant on ens explicaren la història de l’edifici actual, 
redescobert al llarg dels anys 70, i Sant Pere de Navata datada al 
segle XII.  
 
 
 
 
El diumenge 12 de novembre, unes vint persones ens aplegarem davant de la porta dels 
Apòstols de la catedral de Girona per visitar aquesta, el  museu de la catedral i el museu 
art de Girona. 

 
 
 
El dissabte 25 de novembre es va presentar a la Sala 
Gòtica de la Cúria Reial, últim llibre de la sèrie 
monografies, editat per la nostra entitat. Aquest 
porta per títol “Can Barraca una necròpolis 
d’incineraciò de fa 2.800 anys a Besalú” i és escrit 
per Pau Martin. 
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