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EDITORIAL 

 

Un cop superat el parèntesi estiuenc ens retrobem per recórrer 

junts l’últim trimestre d’aquest any tan especial per a la nostra 

Entitat. Durant aquests mesos es clouran les activitats relatives a la 

celebració del nostre Cinquantenari però, abans de parlar d’elles, hem 

de recordar les dues importants trobades que varen tenir lloc al mes 

de juliol.  

Se celebrà el II Colloquium. Studium Medievale i es varen 

aconseguir superar les grans expectatives que havia generat l’èxit de 

l’edició de l’any passat. Les conferències foren d’un gran nivell i 

qualitat com també la compenetració entre professors i alumnes. El 

millor que podem dir és que moltes de les persones vingudes d’arreu 

de la Península s’acomiadaren amb un “fins el proper Colloquium”. A 

la setmana següent li tocà el torn al nostre Seminari de Romànic que 

enguany arribà ja a la dissetena edició. Les conferències de divendres 

al vespre i dissabte (matí i tarda) ens portaren a Sant Benet de 

Bages; una interessant visita que serví com a cloenda del seminari. 

Ara ens toca tornar a les activitats programades. La primera serà la 

X Assemblea d’Estudis que, com tots sabeu, se celebrarà el primer 

cap de setmana d’octubre a la Sala Gòtica de la Cúria Reial de Besalú. 

El divendres següent es procedirà a la inauguració de l’exposició 

commemorativa dels Cinquantenari (divendres dia 10).  

Farem un petit descans de celebracions i retornarem a les activitats 

habituals fent la sortida 4x4 que enguany ens portarà a conèixer tres 

esglésies romàniques de Les Gavarres (Fitor, Sant Cebrià dels Alls i 

Romanyà de la Selva). Com tots sabeu era habitual fer-la al mes 

d’agost, però el tancament de pistes forestals durant els mesos 

d’estiu i els entrebancs administratius per, durant el temps de calor, 
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circular un grup nombrós de cotxes per elles ha fet necessari aquest 

canvi de dates. 

La presentació del llibre commemoratiu del Cinquantenari i un 

senzill i sentit acte d’homenatge als diferents presidents de la nostra 

Entitat clouran aquest any tan especial i ja podrem començar a 

preparar el 75è Aniversari. 
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Dins l’esplendorós conjunt del patrimoni cultural besaluenc, la 

parròquia de Sant Vicenç sempre ha estat un edifici estudiat de forma 

parcial i poc profunda, sempre per darrere del monestir de Sant Pere 

i la canónica de Santa Maria, Per contra, la història d’aquest temple 

parla d’un del eixos motors en l’àmbit religiós, social i artístic de la 

vila, fins al punt que a partir del segle XIII i al llarg dels segles 

següents esdevingué el centre de culte més actiu i dinàmic de Besalú. 

Joel Colomer analitza l’evolució de l’església i la parròquia de Sant 

Vicenç de Besalú dins el marc de la Catalunya Vella al llarg de l’època 

medieval dividint el text en dues parts. La primera es basa en l’estudi 

de la comunitat eclesiàstica besalunenca, la segona tracta sobre la 

població, l’economia i la societat dels habitants dels masos de la 

parròquia. 

Laura Bartolomé segueix la seqüència arquitectònica i ornamental 

de Sant Vicenç de Besalú entre els segles X-XIII, comentant la 

renovació arquitectònica ex novo de l’edifici del segle X, que se inicià 

en les darreries del segle XII per finalitzar a final del segle següent. 

Ornamentalment destaca el taller derivat de l’escultura de Santa 

Maria de Ripoll i la solució final de la finestra superior de la façana 

occidental, a la qual considera com un unicum dins l’arquitectura 

eclesiàstica coetànea. 

Miquel Àngel Fumenal ens parla del culte i l’art a Sant Vicenç 

durant la baixa edat mitjana (s. XIII-XV), fent referència als factors 



de caràcter social que propiciaren el ressorgiment del culte, la 

construcció de capelles, l’erecció de nous altars i la comanda 

d’objectes preciosos. 

Xavier Solà és qui parla de Sant Vicenç a l’època moderna (s. XVI-

XIX): la parròquia, la comunitat de preveres, les congregacions. 

Assenyala que el primer tret distintiu és la seva nombrosa comunitat 

de preveres la qual arribà a la seva fi amb les desamortitzacions de 

Madoz el 1855. També ens parla de les tensions amb la col·legiata de 

Santa Maria i amb la Universitat. Alhora que destaca l’importat grau 

d’associacionisme ressaltant la dels Dolors (1699). 

Lourdes de Sanjosé fa un estudi sobre les aportacions a la història 

de l’art a Sant Vicenç (s.XVI-XVIII) com ara la construcció de la 

Capella de la Preciosíssima Sang de Jesucrist, la dels Dolors, l’erecció 

del retaule dedicat al sant patró, així com a l’orfebreria, l’orgue i als 

artesans que s’involucren amb que la parròquia assolís la màxima 

brillantor. 

En el darrer capital, Xavier Solà i Miquel Àngel Fumanal, ens parlen 

dels darrers anys de la parròquia. Sant Vicenç entre els segles XIX i 

XX: visites il·lustres, robatoris, destruccions i restauracions 

 

 

CO·LABORACIÓ 

GLOSSARI DE TERMES D’ARQUITECTURA ROMÀNICA (IV) 

Dins la discussió dels elements que podem trobar a la planta dels 

temples romànics, a la circular anterior vàrem parlar de la capçalera, 

deixant per aquest segon lliurament la part més occidental de 

l’església. En aquesta no hi pot faltar mai la nau (1, 2), o espai on la 

congregació participa als serveis litúrgics. Arquitectònicament, la nau 

seria l’espai delimitat a llevant pel presbiteri —o el transsepte, en cas 

de que n’hi hagi—, a ponent per la façana i als costats pels murs de 

l’església o per fileres de columnes o pilars. Depenent del nombre de 

fidels i d’altres factors, com la necessitat de segregar una part de la 

congregació (monjos, canonges) o de facilitar la circulació dels fidels, 

les esglésies es feien amb una sola nau, com Sant Pere de 

Camprodon o Sant Cristòfol de Beget, de tres naus, com les dels 

monestirs de  Sant Pere de Besalú, Sant Feliu de Beuda o el Sant 

Sepulcre de Palera, o fins i tot de cinc naus, per exemple els grans 

temples monàstics com Santa Maria de Ripoll i les basíliques romanes 

de Sant Joan de Laterà i Sant Pau Extramurs. Quan hi ha més d’una 



nau, l’espai situat al mig és la nau central (1), i els espais dels 

costats s’anomenen naus laterals (2), moltes vegades més estretes 

que la central.  

Per tant, el nombre total de naus 

quasi bé sempre es imparell; els pocs 

casos de dues naus, com Sant Esteve 

de Canapost i Santa Coloma de Fitor, 

totes dues al Baix Empordà, 

corresponen realment a dos edificis 

d’èpoques diferents juxtaposats. 

A més de les naus, a les esglésies 

romàniques pot haver-hi altres espais 

addicionals, situats davant la façana de 

ponent o als laterals. L’espai occidental 

s’anomena nàrtex (3), i també galilea 

o atri. El nàrtex és la zona d’entrada o vestíbul, situat a ponent de la 

nau, en l’extrem més allunyat de l’altar principal; a Catalunya en 

podem trobar al monestir de Sant Pere de Rodes i al de Sant Vicenç 

de Cardona. Malgrat la seva unitat de construcció amb la nau, 

tradicionalment no es considerava que formés part de la pròpia 

església. Podia ser una zona interior separada de les naus per una 

barana o mampara, o bé una construcció exterior, com un porxo. 

Inicialment, la finalitat del nàrtex era permetre la assistència als oficis 

religiosos d’aquells fidels que no formaven part de la congregació 

general —és a dir, els catecúmens o els que havien estat exclosos 

com a penitència. Moltes vegades al nàrtex hi havia una pica 

baptismal, on es podien batejar els adults o els infants abans d’entrar 

a la nau. Un altre indici que el nàrtex era considerat un espai “extern” 

a l’església és el fet de que hi solia haver enterraments de 

personatges importants: no ho podien fer dins, i per tant escollien el 

lloc més proper possible al sagrat. Encara que les reformes posteriors 

van eliminar aquests requisits d’exclusió, la construcció d’un espai 

previ a l’entrada a la nau va continuar. 

Quant a la diversitat de noms que rep aquest espai, probablement 

es deu a que alguns espais que en època antiga i prerromànica eren 

diferenciats es van anar fonent. Als peus de les basíliques 

paleocristianes hi solia haver un pati descobert i voltat de pòrtics, 

anomenat atri. En moltes esglésies monàstiques carolíngies hi havia 

una edificació de dos pisos davant la façana, anomenada bloc 

occidental, on el pis alt era una mena de tribuna per les autoritats, 



que així no interferien amb els monjos, situats a la nau; el pis baix 

s’anomenava nàrtex. Finalment, en aquest nàrtex s’hi duia a terme 

una de les estacions de la processó monàstica, en la que els càntics 

s’iniciaven amb un “In Galilea....”; per un efecte metonímic aquest 

espai es va acabar anomenant galilea. Posteriorment, el pati i el bloc 

occidental van desaparèixer i l’espai va quedar reduït a un vestíbul 

interior, que podia rebre els tres noms de manera poc diferenciada. 

Un altre espai extern a l’església però que ja podia existir en època 

medieval es el porxo o galeria (4), que és un corredor cobert, 

adossat al llarg d’una façana lateral, generalment la meridional, i 

suportat per pilars o columnes amb arcs, de vegades amb capitells 

decorats. Els porxos romànics no són construccions habituals als 

Països Catalans, encara que hi ha alguns exemples prou interessants, 

com són Sant Jaume de Queralbs al Ripollès i Santa Eulàlia d’Erill la 

Vall a la vall de Boí. En canvi, són molt característics dels edificis 

rurals de Castella i Lleó, on s’anomenen “galerías porticadas”, per 

exemple a San Esteban de Gormaz (Sòria) o Rebolledo de la Torre 

(Burgos). De fet, el porxo equival a un claustre reduït, amb una sola 

galeria, i com a tal podia tenir tant usos religiosos com seculars. 

Tura Clarà 

David Mauleón 

 

REFLEXIONS EN VEU ALTA 
 

L’altre dia sentint més que veient un reportatge, per la caixa tonta, 

hi va haver quelcom que va fer que deixes el llibre i em fixes amb el 

que deien. La veu explicava que una comtessa, duquessa o marquesa 

-un títol d’aquells de tota la vida que després buscant resultà ser la 

duquessa de Medina Sidonia- remenant els papers i arxius de la seva 

família havia trobar un document que podia demostrar que el 

descobriment d’Amèrica, tal com el coneixem, era un muntatge del 

rei Ferran, el Catòlic i del papa per impedir que l’Islam s’expandís per 

aquelles terres que ningú havia reclamat. 

La primera reflexió que vaig fer fou la de pensar amb aquells rius 

de tinta que s’han arribat a vessat sobre si Colon era català, 

mallorquí, el possible parentiu que tenia aquesta amb el rei catòlic, si 

era jueu, si era genovès..., dels anàlisis que s’han fet a les restes del 

fill de Colon, per saber on estaven enterrades les restes del 

descobridor, les fetes al Príncep de Viana, per saber quines eren les 



de Blanca de Navarra i així saber quina relació hi havia entre tots 

plegats. Uf! Un garbuix.  

I tot això sense intentar, ni per un instant, voler entreveure com 

podien pensar els Reis Catòlics. Perquè, un rei català acceptaria que 

un genovès, un enemic del comerç català, rebés tants honors de la 

seva esposa? 

Automàticament, i per una aquelles connexions que ningú entendrà 

mai, vaig pensar amb els mites de la creació, del diluvi..., que podem 

trobar a banda i banda de l’Atlàntic. 

Fa anys, treballant en uns llibres de text d’una assignatura 

obligatòria de Primària i E.S.O., una d’aquelles que desapareixen en 

cada canvi de govern, em van tocar parlar dels temes, a la meva 

manera de veure, més atractius: les religions que han estat poc 

estudiades, les que han estat més arraconades per obsoletes, entre 

elles les primitives i les precolombines, es a dir les americanes 

d’abans del descobriment i les primeres que es varen organitzar: 

Mesopotàmia i Egipte. I les que encara es poden trobar en alguns 

indrets de l’Àfrica negra. 

Vaig buscar, documentar, parlar amb professors de diferents 

Universitat  catalanes  i  sobre  tot  vaig  llegir  molt  sobre  la gent i 

els mites, donat que n’hi ha alguns que d’una forma o altre existeixen 

a tot el món. 

Creia i crec que aquests mites van arribar a Amèrica amb les 

migracions que van creuar l’estret de Bering durant el paleolític final i 

el neolític, que són anteriors a la escriptura sumèria. Em refereixo als 

textos que coneixem dels versos de Gilgamés.  

Per altra banda, la creació de l’home segons els inques no és 

massa diferent de la dels egipcis, en ambdós casos l’ésser humà es 

creat, a l’aigua. Igual passa amb el diluvi, hi ha un home que salva a 

dos animals de cada espècia de morir ofegats, fent-los pujar a una 

gran nau.  

Ara, però, caldria fer-se un plantejament. Si els navegants islàmics 

van arribar a Amèrica a finals del segle XIII principis del XIV, podrien 

haver portat els mites, junt amb les seves creences? O hem de 

continuar pensant com ara? 

Arribat aquest punt, em va venir un flash. I la roda?. Si la roda! Si 

els àrabs haguessin arribat a Amèrica com diu la duquessa de Medina 

Sidonia, els indígenes tindrien la roda. Sabem que els inques la 

coneixien però no l’usaven, ja que creien que la roda els duria a la 



destrucció. Però si haguessin tingut contactes amb qualsevol cultura 

de l’altre cantó de l’Atlàntic, algun resta de roda hi hauria. 

Finalment la roda em va portar la “tranquil·litat” d’imaginar que la 

duquessa havia escrit un bon llibre fonamentat en suposicions i en 

algun document mal interpretat. Si no recordo malament a 

l’entrevista deia que només eren dues referències una mica 

enigmàtiques dins uns llibres de comptes de l’època. 

El llibre si el voleu llegir es diu “África vs. América” i la seva autora 

Luisa Isabel Alvárez de Toledo, duquessa de Medina Sidonia. El 

trobareu al quiosc i a Internet. Es prou interessant i sobretot et fa 

pensar si l’autora en una altra motivació sobre el descobriment. 

Perquè, saber qui era Colon ..., això no ho aclareix. 

Tura Clarà 

 
Activitats del mes anterior 

 

 El dissabte 14 de juny  En David 

Mauleón i la Marisa Castellanos, ambdós 

socis de la nostra entitat ens 

acompanyaren durant la sortida botànica 

pels paratges de la Font Moixina, 

explicant-nos les diferents entre les 

plantes i arbres que en aquell moment 

estaven en flor. 

El dies 2 al 5 de juliol es va dur a 

terme el II Colloquium. Studium 

Medievale, dedicat aquest any al 

Temps. Els professors que impartiren 

les conferències van venir d’Europa i 

de Nord-america. Els alumnes, que 

han augmentat de nombre, han 

vingut d’arreu de la Península 

Ibérica. 

  

 Els dies 11, 12 i 13 es va fer el XVII 

Seminari de Romànic, últim dedicat als 

monestirs benedictins de l’antic comtat de 

Besalú. Els dos primers dies es van fer 

quatre conferències, on ens van parlar de 

Banyoles, St. Joan les Fonts, de les 



relacions entre el monestir de Sant Benet de Bages i el poble de Les 

Preses i dels espais que articulen aquests monestirs. 

 

El diumenge 13 anàrem a visitar el monestir de Sant Benet de 

Bages. A primera hora entràrem a l’Àmbit modernista on ens 

dividirem en dos grups. Seguidament i per fer boca, anàrem a l’Espai 

Alícia. Dinàrem en un restaurant proper i cap a les cinc de la tarda 

entràrem a visitar el monestir romànic. 

 

 

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 

OCTUBRE 

 

Dia: 4 i 5 X Assemblea d’Estudis 

Lloc:  Sala Gòtica de la Cúria Reial. Besalú 

Hora: 10 h  del matí 

 

Dia: 11 dissabte. Inauguració de l’exposició 50 anys d’Amics de 

Besalú i el seu Comtat 

Lloc:  Sala gòtica de la Cúria Reial. Besalú 

Hora: 7 h. del vespre 

 

Dia: 18 dissabte. Sortida amb 4x4 

 Fitor, Sant Cebrià dels Alls i Romanyà de la Selva. 

Lloc:  Rotonda C-66 (Bisbal- Palamós)  

Hora: 2/4 de 10 del matí 



NOVEMBRE 

 

Dia:  22 dissabte. Visita al museu Marés 

Lloc: Plaça de la Catedral, Barcelona 

Hora: 2/4 de 11 del matí. Cal reservar: 972 208 222 

 

DESEMBRE 

 

Dia:  13 dissabte. Homenatge als nostres Presidents. 

Presentació del llibre 50 anys d’Amics de Besalú 

Lloc:  Sala Gòtica de la Cúria Reial. Besalú 

Hora: 7 h. del vespre 

 
 

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

 

D. L.: GI-1543-2005 

 


