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Editorial 

 

Després dels actes del cinquantenari 

ens hem pres una Circular de descans. En 

aquest núm. 28, veureu que hem fet un 

petit canvi a la caratula. Iniciem una nova 

etapa que també es veurà reflectida amb 

la paginació i un índex a final de volum. 

En el transcurs de l’última Assemblea de 

socis es va creure convenien allargar el 

nom de la nostra entitat afegint-hi el que 

ens ha definit fins ara: Centre 

d’Estudis. 

L’any que iniciem hem adaptat les 

activitats, novament, al ritme normal. 

Així, a més de les tradicionals sortides,  

celebrarem el tercer Colloquium. Studium 

Medievale i el divuitè Seminari de 

Romànic, ambdós durant el mes de juliol. 

Aquest any també preparem una 

exposició dedicada a la història de la 

cartografia que restarà oberta de 

setembre a desembre i ocuparà tot 

l’edifici de la Cúria. 

Tenim previst treure tres llibres, un 

amb els resums de les ponències dels 

tres últims Seminaris de Romànic 

dedicats als monestirs benedictins de 

l’antic comtat de Besalú. El segon farà un 

repàs als poblats i troballes arqueolò-

giques de la Vall de Bas, des de la 

prehistòria  fins  a  l’any  mil.  Uns  6.000  
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anys de poblament a la vall. Aquest dos llibres us arribaran de forma 

gratuïta. 

Finalment i amb col·laboració amb una editorial publiquem el segon 

volum de la revista Studium Medievale, amb els resums de les 

ponències del segon Colloquium.  

 

 

LLIBRES 

 

Títol: Les escrivanies i notaries de la Garrotxa (segles X-XX) 

Textos: Gaspar Guardiola i Triadú 

Dibuixos, signes i il·lustracions: Josep Oliveras 

Edita: Edicions Ecuador 21 S. L. 

Pàg.: 159 

 

El llibre que avui us presentem vol donar a conèixer les 

escrivanies i notaries públiques de La Garrotxa. L’autor dels textos, 

Gaspar Guardiola, ha ordenat cronològicament els escrivans i els 

notaris titulars, així com els escrivents, escrivans i notaris substituts 

contrastant un per un els seus signes d’identificació. Per altra part, 

l’artista, Josep Oliveras, ha dibuixat a mà alçada els signes que s’han 

pogut localitzar, deixant un espai en blanc on no s’han trobat.  

Defineixen l’escrivent com la persona que tenia com ofici 

escriure per un altre; a l’escrivà com aquell que tenia al seu càrrec la 

redacció i autentificació d’actes i contractes i al notari com a 

funcionari que tenia al seu càrrec la redacció i l’autorització en forma 

pública dels contractes i donava fe del seu contingut 

Estructuren el llibre dedicant un capítol a cada poble on hi havia 

una o varies notaries fent una petita descripció d’on estaven 

ubicades, donant una cronologia dels escrivans i notaris, i els signes 

que aquest van emprar. 

Així inicien el llibre parlant de les escrivanies i notaries de la 

vila de Besalú: els escrivans de l’època comtal, els de la canònica de 

Santa Maria, els del monestir de Sant Pere i els del notariat reial. 

A Castellfollit de la Roca hi va haver notaria entre els anys 1242 

i el 1804, que Guardiola té molt ben documentada amb setanta 

signes dels setanta-cinc notaris que hi van treballar. 

En el terme municipal de Montagut – Oix trobem una escrivania, la 

del castell de Bestracà la qual està documentada entre els anys 1254 

i 1296 i a l’any 1408, i dues notaries, la de Montagut i la d’Oix. 



Els primers escrivans que hi va haver a Olot foren clergues que 

actuaven amb l’autoritat abaciall. Poc a poc els laics anaren ocupant 

aquests càrrecs fins arribar a crear veritables nissagues de escrivans i 

notaris, com la dels Bassols, els Oliveras, els Masbernat, els Clapera, 

els Clos, els Compte, els Casabona, els Sayol o els Morales. 

A Les Planes d’Hostoles s’ha trobat documentat un notari de la 

nissaga dels Isalguer, que foren els homes de confiança dels abats 

del monestir de Sant Joan les Abadesses. Sant Feliu de Pallerols era 

la seu de l’escrivania i notaria de la vall d’Hostoles i del castell de 

Rocacorba, essent-ne propietaris la nissaga dels Vilar. 

També foren clergues els primers escrivans que hi hagué a Les 

Preses, encara que la notaria, abacial, és d’una època posterior. 

Abacial és, també, la notaria que hi hagué a Ridaura que va subsistir 

fins a les darreries del segle XVII.  

En el terme i baronia de Sales existí una notaria senyorial 

establerta en el castell de Sales que va perdurar fins l’any 1862. Una 

altra escrivania senyorial és la que hi va haver al castell de Finestres, 

que va desaparèixer en el moment de la creació de la notaria de la 

vila i terme de Santa Pau. Aquesta notaria anava lligada a un benefici 

sota la invocació de Sant Antoni i Sant Honorat, motiu pel qual el 

càrrec fou ocupat per membres de l’estament eclesiàstic. 

A Tortellà es va instituir una notaria l’any 1698 quan es va 

segregar del nucli de Sales. Fou també una notaria senyorial i els 

barons de Tortellà anomenaven els notaris. 

Finalment l’autor parla de l’actual nucli de la Vall de Bas, on s’hi 

compten la notaria i escrivania del vescomtat a la vila del Malloll, la 

notaria de la parròquia i vall de Joanetes, també de caràcter senyorial 

i la notaria de Sant Quintí de Bas. 

Llibre interessant per la cronologia que dona dels notaris de les 

nostres contrades i pels excel·lents dibuixos dels signes de cada 

notari. 

Tura Clarà 

 

COL·LABORACIÓ 

LA MAIESTAS MARIAE DESCALÇA 

De vell antuvi, quan hom observa qualsevol marededéu 

medieval, sigui en pintura –sobre fusta o mural– o en escultura –

monumental o exempta– s’adona que va indefectiblement calçada1. 

Aquest fet va fer dir a Mn. Trens2 que la raó de que totes les Verges 



medievals anessin calçades era degut a que els antics tractadistes ho 

aconsellaven per motius de extrem pudor. Hom discrepa d’aquesta 

teoria, creiem més aviat a que si el que s’havia que representar era 

una Majestat i, a més, Mare del Fill de Déu, no podia anar amb els 

peus nus com qualsevol camperola medieva3. Així, doncs, trobem a 

Maria calçada, adés en les del tipus Bizantí, la Kyriotissa, adés en les 

del tipus Llatí, la Theotokos. 

Curiosament, la presència d’una marededéu que no va calçada i 

que presenta els peus en nuditat a escultura monumental, és l’única 

en tot l’art medieval català i possiblement a l’occident europeu 

estudiat fins ara. I no l’hem enregistrat en cap dels tractadistes del 

tema. 

En el claustre de Sant Benet de Bages hi ha Maria en Majestat 

representada quatre vegades: una, l’Anunciació, del segle XI, i en les 

altres hi ha la Maiestas Mariae. Doncs be, en el capitell núm. 17 de la 

galeria de tramuntana, i que, curiosament, no ha estat estudiada per 

cap dels qui han investigat aquest claustre, els quals no han oblidat 

l’àguila heràldica amb les ales desplegades que està situada a la cara 

oposada de la marededéu, apareix Maria, en molt mal estat de 

conservació per la qualitat de la pedra, sorrenca, de factura arcaica. 

Maria apareix sedent, frontal i simètrica; per sobre el cap du la 

corona en forma de diadema i surmontada per un quadrat de l’àbac. 

Vesteix una toca que li emmarca el rostre; túnica sols visible en el 

braç dret i al final sobre els peus; mantell  que  des de les espatlles 

baixa fent plecs en forma de ventall, ben treballats, que s’ajunten a 

nivell dels genolls i cau fent ondes horitzontals a diferents nivells, 

sostingut en ambdues bandes per la mà dreta de Maria. En aquest 

espai triangular que queda sobre el pit matern, apareix encauat el 

Fill, de cap gros i que amb el seu braç dret enlairat sembla beneir. El 

rostre de la Mare, molt erosionat, es gros respecte el cos, i presenta 

uns ulls rodons lleugerament ametllats amb nines prominents, d’un 

gran primitivisme; els ulls del Fill repeteixen els de la Mare. 

El més important d’aquesta imatge és Maria, representada descalça, 

sense escarpins: dos petits i ben modelats peus descansen sobre 

l’astràgal del capitell. Ho considerem una excepcional troballa. Els 

altres dos capitells on apareix Maria sedent (núm. 21 i 51), estan 

inspirats en el que hem estudiat. 

Antoni Noguera Massa 



          
 

Capitell  núm. 17 del claustre de Sant 

Benet de Bages i detall dels peus.  

 

 

1 Generalment es parla de sabates quan en realitat són escarpins, que 

consisteixen en unes soles de pell folrades d’una tela gruixuda, generalment 

negre, o en les imatges luxoses, amb guixos policromats imitant pedreria. 
2 Trens, Iconografía de Maria en el Arte Español, p. 269 i ss. 
3 També hi va haver la creença de que representar les imatges de Maria 

alletant al Diví Fill era extremadament impúdic, quan, en realitat, va ser 

conseqüència de que les gran dames medievals no alletaven mai als seus 

fills, tasca reservada exclusivament a les criades i camperoles i, 

conseqüentment, inadequada per a les senyores. Aquest costum degué 

passar a caure en desuet a mitjans segle XIII, car a partir d’aleshores es 

representa a Maria alletant al Fill. 

 

 

COL·LABORACIÓ 

OLOT, RIPOLL I PERPINYÀ: ELS INTERCANVIS ARTÍSTICS AL SEGLE XVII 

L’objectiu de la meva recerca són les interconnexions entre les 

tres viles, ja que Vic encara no ha adquirit el paper protagonista de 

finals de segle. Són ciutats riques, que es volen dotar d’un patrimoni 

suficient per donar-se un to, intercanviant escultors, pintors, 

argenters i orgueners amb una desimboltura total. 

He usat els fons notarials dels arxius comarcals d’Olot, Ripoll i 

Puigcerdà, els llibres parroquials i una part de l’Arxiu de Sant Pere de 

Ripoll per a una visió general, amanida amb bibliografia. En llegir els 

treballs de Carme Sala i Giralt, em vaig adonar que no sols l’escultor 

Domènec Casamira, deixeble dels Rubió de Moià, té quatre obres de 

notorietat a Olot, visurades pel pintor de Perpinyà Glaudis Purxet, 

sinó que des de 1610 apareix actiu a Beget i a Ripoll el pintor olotí 

Jaume Vilanova, que obre un taller a la vila monacal, on forma els 

pintors Ponç Germà, Gabriel Valls i Joan Coll i el sallentí Ponç Fexas. 

Vilanova, de la mà de Casamira, coincideix a Ripoll amb els 

escultors Bernardí Serraïma i Jordi Lleonart i el batifuller d’or Anton 



Vila, de Perpignyà, un bell grup que manté unes relacions fluïdes amb 

Itàlia gràcies als comerciants establerts a Palerm, Illa, Vinçà i 

Menorca i a les trameses de teles dels sastres que arriben 

acompanyades de gravats o llibres. 

La gran feinada de l’argenter Rafael Manter com a batlle de 

Ripoll afavoreix l’arribada de l’argenter olotí Llorenç Vilanova, que des 

de 1620 treballa per Borredà, Sant Baldiri de Llosanes, Sant Sadurní 

de Sovelles, Sant Pere de Perafita i Ripoll, on obra les llànties 

d’argent del retaule Sant Eudalt, a més de casar-hi la filla amb un 

metge.                                                  

I com que els artistes durant l’ocupació francesa de Ripoll 

exigeixen la creació d’universitat per manllevar poder a l’abat, aquest 

en represàlia els substitueix pels pintors de Perpinyà Galderic Trinxet 

i Hilari Craus i el barceloní Agustí Basil, que es casa amb Cecília, la 

filla de Ponç Germà, primer dels firmants, el qual ha de buscar-se la 

vida a la Garrotxa i a la Catalunya Nord, on treballa amb l’olotí Josep 

Vilanova. Olot els acull a mans plenes i mestre Ponç amb el seu fill 

Josep daura entre altres, els retaules de Sant Vicenç de Besalú i 

Santa Maria del Collell.  

Per agrair el favor i per no refiar-se de l’argenter local Gaspar 

Vernis, la confraria de Sant Eudald encarrega sis llànties i l’urna de 

Sant Eudald als argenters olotins Josep Beatriu i Josep Figarola 

(1668-1670) que anticipen els encàrrecs fets a Bonaventura 

Formaguera el 1683. Josep Beatriu esdevé procurador de Ponç Germà 

i és ell, conjuntament amb l’argenter Gabriel Gurri, qui acull els 

ripollesos el 1678 quan el Consell d’Estat els condemna al “silenci 

etern” per haver gosat tornar a demanar la creació d’universitat. 

Arriben l’escultor Miquel Coma –que fa retaules comissionats 

pels Germà, dels quals Gabriel com a obrer de Sant Esteve promou la 

reconstrucció del derruït campanar– i Agustí Basil, que com a bon 

mànager contracta el daurat de retaules, on treballa el cunyat Josep 

Germà i els fadrins, Joan Frederic, Joan Gili i Joan Gasc. 

 

Montserrat Moli Frigola 

Publicat a El cartipàs 

núm. 31, març de 2009 



ACTIVITATS 

 

MAIG 

 

Dia: 1-3 Sortida de tres dies 

 Visita a la vall de Boí 

Hora: 12 del migdia del dia 1  

Lloc:  Davant l’església de Sant Feliu de Barruera 

Preu: Socis 150 Euros, no socis 160 Euros- inclou pensió complerta. 

(Cal fer ingrés al compte: 2100 0278 06 0101652250) 

 

JUNY 

 

Dia:  Diumenge 7 

 Monestir de la Roca-rossa i castell de Palafolls 

Hora: 10 del matí 

Lloc: Davant de l’Institut Lluís Companys de Tordera 

Preu: 30 Euros – inclou el dinar.  

 

JULIOL 

 

Dia: 1-4 Conferències 

 III Colloquiu. Studium Medievale 

Percepció i experiència de l’espai a la cultura medieval 

 (Programa adjunt) 

Hora: 4 de la tarda del dijous 1 (inauguració) 

Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial 

 

Dia: 17-19 Seminari de Romànic 

Els sants en el romànic: llegenda, culte i art 

 (programa adjunt) 

Hora: 8 del vespre del divendres 17 (inauguració) 

Lloc: Sala Gòtica de La Cúria Reial 

 

 
 

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