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EDITORIAL 

 

Ja ha arribat l’any del Cinquantenari! Ens enfrontem a un any ple 

de reptes però, també, a un bon moment per recordar la història de 

la nostra Entitat. Ens plantegem tasques importants com la celebració 

a Besalú de la X Assemblea d’Estudis —molt especial per ser la dels 

nostres 50 anys—, la consolidació de les jornades d’Estudis 

Medievals, organitzats conjuntament amb la Universitat de Girona, i 

la realització d’un gran nombre d’activitats directament relacionades 

amb l’efemèride com les exposicions sobre l’excavació del Pou de la 

Plaça realitzada el 1971 i la dels 50 anys d’Història de l’Entitat. 

A l’Assemblea de Socis, com ja s’havia anunciat a l’editorial 

anterior, el Dr. Noguera Massa va fer pública la seva renúncia al 

càrrec de President. Tots els membres de l’Entitat sabem de 

l’extraordinària tasca que, durant més de 20 anys, l’Antoni Noguera 

ha realitzat en favor d’Amics de Besalú. No ens serà fàcil agrair-li tot 

el temps que ha esmerçat, els esforços dedicats i fins i tot l’angoixa 

d’alguns moments en els que el futur de l’Entitat semblava en perill. 

La càrrega ha estat sempre feixuga però ell l’ha sabut dur amb 

entusiasme digne de tot elogi.   

No semblava fàcil trobar successor per a un president d’aquesta 

gran categoria. Calia que fos algú amb moltes capacitats i que 

estigués disposat a continuar la tasca per ell desenvolupada. Per 

garantir aquesta continuïtat, a l’Assemblea es proposà, i s’aprovà per 

unanimitat, dur a terme una renovació parcial de la junta mantenint-

hi tots aquells que fins ara desenvolupaven tasques de 

responsabilitat. La primera cosa que va fer la Sra. Tura Clarà, com a 

nova Presidenta d’Amics de Besalú va ser exposar-li al Dr. Noguera el 

desig de la junta, i de tots els associats presents, que ell en continués 

sent membre i, també, que co-presidís els actes del Cinquantenari. 

http://www.amicsdebesalu.cat/


Per satisfacció de tots els assistents, el Dr. Noguera va acceptar i 

podrem veure’l en la inauguració de l’exposició del Pou de la Plaça, en 

l’Assemblea d’Estudis....    

Aprofitem aquesta editorial per felicitar a la nova Presidenta i 

desitjar a tot l’equip que es mantingui en la línia ascendent que porta 

Amics de Besalú en aquests moments. 

És un any d’alegria, ple d’esperances de cara al futur, amb coses ja 

decidides que s’han de fer i amb altres projectes per planificar. L’any 

2008 ja ha arribat. Ja podem començar a pensar en el 2033, any del 

75 aniversari. Si tots ho volem, ho aconseguirem! 

 

LLIBRES 
 

Títol: Las relaciones en la Historia de la Europa medieval. 

Autor: Rivera Garretas, María-Milagros (coord.). Jornet i Benito, 

Núria. Vinyoles Vidal, Teresa. Garí de Aguilera, Blanca. García 

Herrero, María del Carmen. Varela Rodríguez, Mª Elisa.  

Col·lecció Crònica. Editorial Tirant lo Blanc. València, 2006. Rústica. 

Primera Edició. 494 pàgines. 34,90 euros. 

 

Aquest llibre és un manual inaugural d’història de l’Edat Mitjana 

elaborat per un competent equip de professores universitàries de 

Barcelona,  Saragossa  i Girona. Un grup d’investigadores 

perfectament coordinades per la catedràtica Maria-Milagros Rivera 

Garretas, que ha dut a terme un detallat estudi de les relacions, com 

a  pràctica política, en el desplegament de l’escriptura al llarg de la 

Història. 

El treball inicia el seu recorregut amb una més que interessant 

introducció nascuda de la gran capacitat intel·lectual de la professora 

Rivera Garretas, per a continuar transcorrent, de manera agradable, 

al llarg dels capítols on les autores demostren, amb un gran nombre 

d’exemples més que fefaents, que la Història, com la vida, és sempre 

sexuada.    

En el primer, que dur per  títol la relació amb els records: 

l’autoritat i el poder de la memòria, la doctora Núria Jornet i 

Benito, especialista en Biblioteconomia i Documentació, ens narra  

com el poder de la memòria ha transitat a través de l’Edat Mitjana 

romanent fins els nostres dies, de manera selectiva, en els arxius. De 

la memòria de les dones com a constructores d’espais religiosos, i de 

la política sexual mitjançant la famosa Querella de les dones. 



En el segon, una terra per viure-hi, la professora Teresa Vinyoles 

i Vidal ens explica com la  humanitat s’ha relacionat sempre amb el 

seu entorn, amb la terra, amb l’aigua, i amb la resta d’éssers vius. 

Allò que ella defineix com les tres característiques principals del 

diàleg de les comunitats humanes amb el seu voltant. 

Política sexual és com ha intitulat la responsable de l’obra el 

tercer apartat. Aquí la doctora Rivera Garretas ens convida a 

treballar, i entendre, la nostra realitat, a través de l’anàlisi de tres 

importants paraules; dos, amor i relació. L’estudi d’aquestes ofereix 

la possibilitat a la historiadora de poder arribar a conèixer millor 

l’evolució de dita política sexual a l’Edat Mitjana. 

A la vida de l’esperit, quart capítol del manual, la professora 

Blanca Garí de Aguilera estableix la qüestió de com la societat 

medieval va afrontar el succés històric de la pobresa i els seus valors. 

A la penúltima part del treball, la doctora María del Carmen García 

Herrero, de la Universitat de Saragossa, s’endinsa en les relacions 

econòmiques per a poder explicar, en el si de la història occidental 

europea, el curs que han tingut accions tant imprescindibles, i  

quotidianes, com poden ser pesar, comptar i mesurar. Activitats vitals 

en el dia a dia de la gent però que no sempre van ser apreciades, ni 

valorades, “per se”. 

Per acabar la doctora Mª Elisa Varela Rodríguez, professora de la 

Universitat de Girona, ens apropa al món de l’oralitat, la cultura 

escrita i l’aprenantatge amb la determinació d’oferir-nos una 

imatge aproximada de la relació existent entre oralitat i escriptura, i 

preveure com a partir del segle XIII l’escriptura va poder assegurar la 

seva estabilitat gràcies a la importància, i el protagonisme, que van 

adquirir les mares en els diferents nivells formatius, d’aprenentatge i 

d’educació de les persones a llarg dels segles medievals. 

Xavier Gil i Roman 

Universitat de Girona. 

 

ENTREVISTA 

 
Juan Antonio Olañeta, autor de la pàgina web Clausto.com i 

membre de la junta de l’entitat Amigos del Románico. 

 

1.- ¿Qué significado tienen los crismones? 

Al respecto hay controversia. La lectura para los crismones trinitarios 

(los que tienen S) que me parece más razonable es doble. Por una 



parte es el monograma de Cristo. XPS son las letras ji (X), rho (P) y 

ese (S) de XPistuS, el nombre de Cristo en nominativo. Es curioso 

pero se latinizan las dos primeras letras griegas. En manuscritos e 

inscripciones se pueden ver a veces las abreviaturas XPI (Cristo en 

genitivo, así aparece en algunos beatos), XPO (en ablativo, así 

aparece en una abreviatura de la portada de Conques), por tanto 

parece claro que la S corresponde al nominativo. 

La segunda lectura es la trinitaria P padre, X hijo y S Espíritu. Prueba 

de ello es que en muchos manuscritos de la cancilleria de Sancho III 

el Mayor y sus herederos, se inician con el crismón y vienen seguidos 

de una frase que define la Trinidad (In nomine Pater et Filivs et 

Spiritvs, o cosas similares). También la inscripción de crismón de Jaca 

hace referencia a la Trinidad. En resumen, la lectura que creo que es 

correcta es: monograma de Cristo y representación de la Trinidad. El 

alfa y el omega son el principio y el fin viene del Apocalipsis de San 

Juan 1.8 (Yo soy el Alfa y la Omega, (...) principio y fin, dice el 

Señor, el que es y que era y que ha de venir,(...) el Todopoderoso). 

Alfa y omega acompañan habitualmente a numerosas 

representaciones de Cristo (Maiestas, Agnus Deis, cruces, etc). 

La lectura que más se ha extendido entre los profesores 

universitarios deriva de un trabajo del profesor García Lorente, de la 

Universidad de Zaragoza. Basándose en una cita del obispo de 

Vercelli (Italia) del s.VII, y la consideración por San Isidoro de la X 

(ji) como letra duplex, interpreta la inscripción del crismón de Jaca 

como la palabra PAX. No estoy de acuerdo con esta interpretación 

que obvian las letras omega y S, además que hace redundante la 

presencia de la palabra PAX en los denominados crismones parlantes 

del sur de Francia. 

 

2.- ¿Cuál es su origen? 

El crismón tuvo su origen en imperio romano. Los cristianos lo 

utilizaban ya en las catacumbas. El emperador Constantino lo utilizo 

en su lábaro en la batalle de Puente Milvio (312) en la que derrotó a 

Magencio. La leyenda habla de que antes de la batalla vio en el cielo 

el crismón y la frase In hoc signo vinces. Entonces lo utilizó en sus 

estandartes. En los orígenes el crismón se representaba sin la S. 

En la época románica, suele representarse ya en su forma trinitaria 

aparece primero en los manuscritos reales y luego pasa a la piedra. El 

crismón trinitario pétreo es un invento aragonés desarrollado y 

extendido por la dinastía de los Ramirez (Ramiro I, Sancho Ramirez, 



Pedro I, Alfonso I el Batallador y Ramiro II el monje) y seguido 

después por sucesores y reyes navarros y alguno castellano (por 

ejemplo Alfonso VI de Castilla acuñó monedas con el crismón).  El 

porque se origina en Aragón, se extiende por Navarra y sur de 

Francia, entronca ya con la pregunta 3. 

Aunque la historiografía sigue pensando que el primer crismón 

trinitario es el de Jaca, que hace de patrón del resto, Francisco 

Matarredona y yo pensamos que no es así. El primero posiblemente 

sea el de Loarre. 

 

3.- ¿Por qué en el románico se extiende tanto su uso? 

No se sabe. Una explicación es que sea una llamada a la lucha contra 

el infiel a modo de recuperación del In hoc signo vinces. Su extensión 

por Navarra se explica porque los reyes de Aragón incorporaron 

durante los reinados de Sancho Ramirez, Pedro I y Alfonso I el reino 

de Navarra. Su abundancia en el sur de Francia se explica por los 

estrechos lazos existentes entre los Ramirez, sobre todo Alfonso I y 

los nobles del sur de Francia. El Batallador era amigo íntimo de 

Céntulo de Bigorra y Gascón de Bearn. Éstos y otros muchos nobles 

franceses se acercaron por tierras aragonesas para participar en 

contiendas de reconquista. Esta explicación histórica encaja 

perfectamente con la llamada a la cruzada que he comentado antes. 

 

4.- ¿Sabes como llegaron al Camino?  

Los crismones propiamente del Camino son escasos. Los de Aragón y 

Navarra no hay que asociarlos al Camino por las razones que ya he 

explicado. La asociación del crismón al Camino es otro de los muchos 

errores cometidos en lo que se refiere al estudio de los crismones. 

Los crismones del Camino (Santiago, León, Frómista, Carrión de los 

Condes y ninguno más) y otros crismones castellanos (Ayllón, 

Sepúlveda y algunos sorianos) cabe explicarlos en relación a la 

guerra civil que mantuvieron Alfonso I el Batallador con su mujer 

Doña Urraca en tierras castellanas. Precisamente las ciudades que 

tienen crismón (el único caso que se me escapa es el crismón de 

Platerias en Santiago) estuvieron del lado del aragonés. 

 

5.- ¿Porqué hay tantos cerca de Jaca? 

La presencia de tantos en torno a Jaca se explica por el origen 

aragonés del símbolo y la importancia de Jaca en el reino de Aragón, 

del que fue capital y sede episcopal. 



COL·LABORACIÓ 
 

GLOSSARI DE TERMES D’ARQUITECTURA ROMÀNICA 
 

En aquest lliurament tractem els diferents tipus de plantes dels edificis religiosos 

romànics. Encara que a primer cop d’ull la forma d’aquestes construccions pot ser 

notablement variada, podem reduir-la a dues formes principals: les plantes de 

forma rectangular i les centralitzades. Aquesta diferenciació respon a l’ús litúrgic 

de l’edifici, puix en general les esglésies són rectangulars, mentre que els edificis de 

planta central tenen funcions funeràries o de baptisteri. No es tracta de tipologies 

inventades pel cristianisme medieval, ja que deriven per evolució o reutilització, 

durant l’època tardoantiga o paleocristiana, d’edificis clàssics, com la basílica 

romana i els mausoleus circulars. 

Els edificis de planta rectangular solen ser simètrics respecte a un 

pla central, que segueix l’eix longitudinal major, de la capçalera o 

absis fins als peus del temple; si no ho impedeix el terreny, aquest 

eix s’orienta geogràficament en direcció est-oest i determina un 

significat simbòlic per la planta, on els fidels són situats a la part de 

ponent —la posta de sol es relaciona simbòlicament amb la mort— 

però miren cap al món celestial, representat per l’absis i l’altar, a 

orient. 

Hi ha dos tipologies fonamentals de 

plantes rectangulars: la planta 

basilical i la rectangular simple o 

planta de saló.  

La planta basilical està formada per 

tres o més naus longitudinals, la 

central normalment més alta per 

permetre la il·luminació i dotada d’un 

absis, que també pot estar present a les naus laterals. En molts casos 

també hi ha un atri o nàrtex als peus. Una evolució d’aquesta planta, 

molt freqüent al romànic, és la de creu llatina, on s’hi afegeix una 

nau transversal que es talla en angle recte amb l’eix principal, 

generalment prop de la capçalera i sobresortint més o menys dels 

murs exteriors. Els primers grans edificis de la Cristiandat occidental, 

com l’antiga Sant Pere del Vaticà i les basíliques de Roma, Santa 

Maria Major, Sant Pau Extramurs i Sant Joan de Laterà, són de planta 

basilical, i la seva fama es va estendre ràpidament per tot Occident. A 

més, són edificis molt ben adaptats a comunitats grans, especialment 

en temples de peregrinació, ja que permeten la circulació per les 

naus laterals sense destorbar les activitats litúrgiques. Els exemples 

d’esglésies de planta basilical a Catalunya són nombrosos; al comtat 

                 Planta basilical 



de Besalú podem citar les tres grans esglésies de Besalú, Sant Pere, 

Sant Vicens i Santa Maria, així com Sant Feliu de Beuda, el Sant 

Sepulcre de Palera, Sant Joan les Fonts, Sant Esteve d’en Bas, i 

d’altres. 

Les esglésies romàniques de planta 

rectangular simple, amb una sola nau 

capçada a orient per un absis i amb la 

porta generalment a la façana meridional, 

es poden considerar com una simplificació 

de la basílica, destinades a comunitats més reduïdes, i també com 

una evolució de les esglésies paleocristianes i visigòtiques d’una sola 

nau. També poden tenir un transsepte o nau perpendicular i llavors la 

planta també s’anomena de creu llatina, d’una sola nau. Són molt 

freqüents als medis rurals, de manera que la major part de les 

esglésies del comtat de Besalú, per exemple Sant Pere de Lligordà o 

Sant Llorenç d’Oix, per citar-ne només dues, tenen planta rectangular 

simple. 

 

Pel que fa a la planta central, poden definir-la com aquella que té 

un centre definit equidistant a totes les parts de 

l’edifici, és a dir, amb un eix central de simetria, 

vertical. El perímetre de la planta pot ser 

circular, octogonal o amb altres formes 

poligonals o també en forma de creu grega, 

quan hi ha dues naus més o menys iguals que 

es tallen en angle recte, delimitant un espai 

central quadrat.  

Els temples centralitzats procedeixen dels edificis funeraris d’època 

clàssica, generalment dedicats a commemorar la mort dels 

emperadors, com ara el mausoleu de Dioclecià a Split (Croàcia) o el 

Panteó de Roma. El Cristianisme primitiu va adaptar aquestes 

estructures per poder-hi venerar els llocs on hi havia enterrats o 

havien estat martiritzats els sants (els martyria). En moltes ocasions 

es disposaven annexes a les grans basíliques, com ara al Sant 

Sepulcre de Jerusalem, que va ser un dels models més imitats durant 

l’època medieval. També tenen planta centralitzada molts baptisteris 

antics, per la relació simbòlica entre el baptisme, naixement a una 

nova vida, i la mort i resurrecció de Crist. Per contra, al món bizantí 

la planta central es va utilitzar freqüentment per edificis de culte no 

        Planta rectangular simple 

          Planta 
circular 



funerari, com ara a Sant Vital de Ravenna, de planta octogonal o a 

Sant Marc de Venècia, de creu grega. 

Al comtat de Besalú no hi ha cap representació 

d’església de planta central, sigui rodona, 

octogonal o en creu grega, però no cal anar gaire 

lluny per trobar-ne exemples, com ara Sant 

Miquel de Lillet i Sant Pere Gros de Cervera, 

ambdues de planta circular. Fora de l’àmbit 

català, les esglésies de Santa María de Eunate 

(Navarra) i la Vera Cruz (Segovia) són dos 

coneguts exemples d’edificis de planta poligonal, 

octogonal i dodecagonal respectivament. 

 Tura Clarà 

David Mauleón 

 

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 

MARÇ 
 

Dia: 29 Dissabte. Conferència. La Historia del judeo-español, a 

càrrec de la Sra. Rajel Amado (fundadora de Ladinokomunita). 

 Organitza: Tarbut Sefarad – Amics de Besalú. 

Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial, Besalú 

Hora: 7 h. de la tarda 

 

ABRIL 

 

Dia: 20 Diumenge.  

Visita al MNAC: El romànic i la Mediterrània. Catalunya, 

Toulouse, Pisa (1120-1180).  

Caixaforum: Prínceps etrucos. 

Lloc:  Davant la porta del MNAC. 

Hora: ¾ de 9 del matí. 

Preu: 50 Euros. PLACES LIMITADES.  

 

Dia: 26 Dissabte. Visita al Monestir de Cervià de Ter, Sant 

Miquel de Fluvià, Sant Tomàs de Fluvià i Fontclara. 

Lloc: Porta del monestir de Cervià de Ter. 

Hora: 9 h. matí.  

 

 

Planta de creu grega 



MAIG: 

 

Dia:  9 Divendres. Exposició El pou de la plaça.  

 Conferència L’excavació del pou, a càrrec de Francesc Mir. 

Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial, Besalú 

Hora: 2/4 de 8 del vespre. 

 

Dia: 31 Dissabte. Visita Oix, Pera, Beget i Molló. 

Lloc: Parador de Castellfollit 

Hora: 9 h. matí.  

 
          

Amics de Besalú i el seu Comtat    P. Llibertat, 7   E-17850 Besalú 

 

D. L.: GI-1543-2005 


