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EDITORIAL 

 

Seguint la línia, marcada des de fa un temps, de col·laboració amb 

d’altres entitats i centes, Amics de Besalú i el seu Comtat ha 

participat aquest més de maig en dues trobades de Centres d’Estudis 

i també, en una jornada amb Amigos del Romànico.  

La primera, XIII Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals 

de les Terres Gironines, es va fer a Besalú i la nostra entitat en fou 

l’organitzadora. Ens aplegarem a la Sala de Plens de l’Ajuntament 

més de cinquanta representants dels dotze centres que formem part 

del Patronat Francesc Eiximenis.  

La segona de les jornades, Recercat 2008, es va fer a Perpinyà 

Capital Cultural d’enguany. Amics de Besalú i el seu Comtat va 

assistir a aquesta trobada cultural participant en un dels estands de 

la fira i en les conferències i debats que tingueren lloc al convent dels 

Mínims. 

La visita amb Amigos del Románico es va realitzar per les terres del 

comtat de Besalú, entre Oix i Beget, tot i que acabàrem visitant 

l’església de Santa Cecília de Molló. 

També ha estat en aquest mes de maig que hem iniciat oficialment 

els actes de celebració del cinquantenari amb l’exposició El pou de la 

Plaça. Estructura i ceràmica, que ha estat oberta tot el mes i que ha 

rebut més de mig miler de visitants. 

Aquest proper mes de juliol fem dos dels nostres seminaris, el II 

Colloquium. Studium Medievale i el XVII Seminari de Romànic. 

Us esperem a Besalú!! 

 
 

 

 

 

http://www.amicsdebesalu.cat/


LLIBRES 
 

Títol: La cruzada albigense y el imperio aragonés 

Autor: David Barreras 

Editorial: Nowtilus; 2007  

Pàgines: 256  

 

Aquest llibre es explica la història i l’expedició militar organitzada 

per la Santa Seu per combatre als càtars. Durant la narració se’ns 

mostra les heretgies, la croada albigesa, la reconquesta hispànica, 

l’equilibri de poder entre els regnes peninsulars i el panorama 

europeu durant el segle XIII. És per això que aquest assaig fa un 

recorregut per l’Occitània, la Corona d’Aragó, França, Castella, 

Navarra, el Sacre Imperi, Anglaterra i Sicilia, fent un retrat del 

cavaller ideal i de l’esperit de croada que tenien els monarques i 

senyors feudals d’aquesta època. 

Aquest assaig històric barreja càtars, inquisició, els grans reis 

hispànics i europeus, cavallers, templers, croades, temps de 

conquesta, guerres, aixecaments populars i papes ambiciosos , un 

llibre que val la pena llegir. 

 

******** 

 

Títol: Viajes y descubrimientos en la edad media 

Autor: Eduardo Aznar Vallejo 

Editorial: Síntesis, 1994 

Pàgines: 200. 

 

L’objectiu d’aquest llibre es estudiar els viatges de descobriment que 

es dugueren a terme durant l’edat mitja. Aquest mot –viatges de 

descobriment- s’empra en aquells viatges que suposen una ampliació 

del món conegut, sense tenir en compte les condicions en les quals es 

van realitzar, tot i que fou el comerç el motor principal que va 

empènyer als viatgers. 



COL·LABORACIÓ 
 

GLOSSARI DE TERMES D’ARQUITECTURA ROMÀNICA (III) 

En aquest lliurament tractem alguns aspectes de l’estructura de la 

capçalera o part més oriental de l’església. En aquesta part hi trobem 

sempre el presbiteri (1), que és l’espai reservat al clergat i on hi ha 

l’altar major. El presbiteri sol trobar-se a un nivell més elevat que la 

nau, separat d’aquesta per graons i de vegades també per un cancell. 

El cas més simple es dona quan el presbiteri coincideix amb l’espai 

físic de l’absis, com a Sant Valentí de Salarsa o Sant Andreu de 

Bestracà o Sant Vicenç de Maià de Montcal, al Comtat de Besalú; o 

com a molt inclou un curt tram de la nau, com a Sant Pere de 

Lligordà o Santa Magdalena de Maià. En general, aquesta disposició 

és freqüent a les parròquies rurals o de nuclis petits. 

En canvi, en els 

monestirs, les catedrals o 

les canòniques, la 

presència d’una comunitat 

eclesiàstica més nombrosa 

va fer necessària 

l’ampliació del presbiteri 

per donar-hi cabuda a tots 

els membres. Aquesta 

situació ja es donava en 

moltes basíliques del 

primer cristianisme, on al 

punt més oriental de 

l’absis central hi havia la 

cadira episcopal i, a banda 

i banda, un banc fix on s’hi 

asseien els altres clergues. Aquesta disposició donarà lloc en les 

esglésies romàniques al cor (2), que podia quedar inclòs dins l’absis 

en comunitats poc nombroses, i, quan el nombre de clergues anà 

augmentant, es va haver de modificar la capçalera introduint un tram 

recte entre la nau i l’absis, com a la canònica de Santa Maria de 

Besalú. 

En les comunitats grans també hi havia altars secundaris, 

generalment situats a les absidioles (3a) o capelles obertes al mur 

oriental dels dos braços del transsepte (5) o nau transversal de les 
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esglésies de planta basilical. Quan no hi havia possibilitat d’ampliar la 

capçalera per manca d’espai a la zona oriental de l’església, el cor 

s’estenia també al creuer (4), o espai més o menys quadrat 

delimitat pel creuament de la nau principal i el transsepte. Un 

exemple d’aquesta disposició seria el monestir de Sant Pere de 

Camprodon, on el cor arribà a ocupar el creuer. En aquesta església, 

l’absència de naus laterals que donessin accés als braços del 

transsepte es va resoldre amb dos estrets corredors de comunicació 

entre aquests braços i la nau, oberts en el gruix dels murs. 

Un problema diferent era el que plantejaven les anomenades 

esglésies de pelegrinatge, en las que el gran nombre de pelegrins 

arribats per retre culte a les relíquies d’un sant o a la seva sepultura, 

generalment situades a la capçalera, en va fer necessària una 

modificació estructural per evitar qualsevol interferència amb els 

oficis religiosos que se celebraven a l’altar major. Una de les 

solucions de més èxit fou la girola o deambulatori (6), que és un 

corredor o nau que volta el presbiteri per darrera. En general, la 

girola està separada de l’altar major per una arcada (anomenada 

hemicicle (7)) i pel costat oriental pot haver-hi el mur de l’absis o, 

més freqüentment, una sèrie de capelles absidals (3b) on hi ha 

altres altars secundaris. La girola quasi sempre és una prolongació de 

les naus laterals de l’església, permetent així la circulació continua 

dels pelegrins. En tenim un exemple que conté tots aquests elements 

a l’església de Sant Pere de Besalú. 

Una segona solució estructural que va permetre que a un mateix 

edifici s’hi celebressin oficis religiosos i el culte a les relíquies dels 

sants i màrtirs va consistir en separar-los en dos nivells, construint-hi 

una cripta (8), utilitzada com a oratori pels pelegrins. En general la 

cripta es troba immediatament sota el presbiteri de l’església, i 

depenent de les necessitats d’espai es pot estendre sota el creuer, 

sota els braços del transsepte i fins i tot sota una part de la nau. Per 

facilitar la circulació dels fidels i deixar lliure la nau principal i el 

presbiteri, sol haver-hi dues escales d’entrada i sortida a la cripta, 

situades a les naus laterals o als braços del transsepte. Novament, la 

idea de la cripta procedeix de les basíliques paleocristianes, on l’altar 

se situava directament sobre la del màrtir; la novetat en el romànic 

serà la possibilitat d’accedir a aquest espai sagrat. 

En edificis de gran importància aquestes dues solucions 

estructurals es van combinar, i així trobem esglésies que tenen 

deambulatori i cripta, per exemple el monestir de Sant Pere de 



Rodes, i d’altres que a més de la girola de l’església superior en tenen 

una altra al voltant de l’altar de la cripta, com per exemple Saint-

Philibert de Tournus a la Borgonya. 

Tura Clarà 

David Mauleón 

 

 

MARESDEDÉU ROMÀNIQUES RECOBERTES DE METALL 

La primera representació d’una imatge de la Mare de Déu és de 

l’any 946. El bisbe Étienne de Clermont-Ferrand, a l’Auvergne, 

posseïdor de relíquies de la Verge, va voler encastar-les dintre d’un 

reliquiari amb la forma de la Deipara, recoberta d’or. Aquesta la va 

construir un dels seus clergues, Adelelmus, famós pels seus dots 

d’arquitecte i orfebre. De la creació de l’artista només en resta una 

pobre visió en un dibuix de l’època del Còdex Claramontanus, pàg. 

145. 

Aquesta imatge ens proporciona una idea aproximada de la famosa 

figura àurea de Santa Fe de Conques, que segons sembla, va ésser 

executada sota l’episcopat d’Étienne de Clermont, el qual fou així 

mateix abat del monestir de Conques, el famós centre de 

peregrinació francès. 

En el 1015, un testimoni confirma documentalment l’abundància 

d’obres d’aquest tipus durant el segle XI, que servien per a “col·locar 

el cap o qualsevol altre part venerable del cos d’un sant”. 

L’expandiment de les maresdedéu recobertes de metall està 

relacionat estretament amb el pelegrinatge medieval. L’existència 

d’unes rutes pelegrinals que unien Clermont i Conques, 

i la que unia la vall del Tet amb la del Segre, camí 

d’Osca i Galícia, ens podrien explicar la presència 

d’aquestes escasses imatges metàl·liques a casa 

nostra. Cook i Gudiol afirmen l’existència d’un taller a la 

zona centreuropea, possiblement a Renania, 

responsables d’aquesta producció. Delcor, no obstant, 

no creu que aquestes maresdedéu surtin d’un taller o 

motlle, sinó que son obra d’artesans, que treballaven el 

metall amb un martell, escasses a Catalunya però que 

sovintejaven al Marcís Central (Puy de Dôme), Baroilles 

(Loira), Rouergue i país tolosà. Segons el mateix autor, 

ens diu que són recobertes de “vil metall” (plom) i 

ornades amb cabuixons que imitaven una imatge d’or o argent, 



incrustades de pedres precioses, molt antigues, com indiquen les 

corones que duen d’origen carolingi. 

Són escasses les que coneixem als Països Catalans, estudi que 

farem molt breument a continuació: 

MAREDEDÉU DEL MUSEU DE LA CATEDRAL DE GIRONA 

Aquest imatge ha estat considerada “com una de les talles 

tècnicament més perfectes i més aconseguides de proporcions de tota 

la imatgeria romànica catalana”. És una bella talla de fusta d’arbre de 

ribera (àlber) o a tot estirar de xiprer, com ho puc demostrar, no de 

boix com s’ha pretès, tallada per un dels mestres que obraren els 

capitells del claustre. 

Tot el grup respira serenor i harmonia formal. La imatge anava 

recoberta amb làmines d’or o argent, com pot veure’s en els petits 

foradets que les subjectaven a la fusta, i devia presidir, dins d’un 

baldaquí, el fabulós retaule de l’altar major de la catedral de Girona. 

Es pot datar a les últimes dècades del segle XII. 

 

MAREDEDÉU DE PLADOGAU (La Noguera) 

Aquesta imatge es conserva la Museu Marés de 

Barcelona, amb el núm. 375 d’inv. És de fusta 

recoberta de làmines de plom que encara conserva als 

laterals del tron així com en el pedestal, amb claus 

reblats. En el pedestal hi ha inscrit en relleu MATER 

DEI, inscripció que es repeteix en la marededéu de 

Thuir. Hom la pot datar de ben passat el 1200. 

 

MAREDEDÉU DE THUIR (Rosselló) 

Aquesta imatge té l’ànima de fusta revestida de 

plom i és anomenada Nostra Senyora de la Victòria 

per la llegenda que Carlemany guanyà una victòria 

a Sant Genís a quatre llegües de Thuir. En realitat 

va ser venerada en el priorat agustinià del Camp, al 

Rosselló, fundat per Pere Rigall, fundador també del 

primer priorat agustinià de Catalunya, el de 

Vilabertran a l’Empordà. Sobre el metall de la 

imatge hi ha traces de policromia. Molt semblant la 

de Plandogau, possiblement fetes ambdues per la 

mateixa mà. També la podem datar als inicis del 

segle XIII. 

 



MAREDEDÉU DEL M.N.A.C. (Núm. 3.924 d’inv.) 

Talla de fusta de xiprer. Pel poc aprofundit dels plecs de la roba, 

hom creuria que havia estat recoberta de làmines metàl·liques. S’ha 

cregut que és una imatge importada però en realitat és un model 

estès per Europa (alemanya, França i d’altres països). Per la dolcesa 

de faccions i el plegat de les robes, cal pensar en una datació de 

principis del segle XIII. 

MAREDEDÉU D’UNA COL·LECCIÓ PARTICULAR DE BARCELONA. 

Som coneixedors de l’existència d’aquesta imatge, de la que no ens 

ha estat possible aconseguir-ne cap referència ni fotografia, tant sols 

que havia estat venerada a Catalunya. 

Antoni Noguera Massa 

 

 

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 

JUNY 

 

Dia: 14 dissabte. Sortida Botànica per la Garrotxa 

Lloc:  Gasolinera “BP”. Rotonda de la Carretera Olot - Santa Pau 

Hora:  2/4 de 10 del matí 

 

JULIOL 

 

Dia: del 2 al 5. II Colloquium. Studium Medievale 

El temps en la Cultura Medieval. Termes i registres. 

Lloc:  Sala Gòtica de la Cúria Reial 

Hora: tot el dia 
 

Dia:  11, 12 i 13 . XVII Seminari de Romànic 

Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial 

Hora: Consulteu fulletó adjunt 
 

Dia: 13 diumenge. Visita al monestir de Sant Benet de Bages 

Lloc:  09:00 h, darrera el pavelló de Besalú 
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