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Editorial 

 

En el moment d’escriure aquesta 

Editorial ens ha arribat la notícia del 

traspàs del Sr. Lluís Pla, membre de la 

junta de la nostra entitat durant més de 

deu anys. Volem fer arribar el nostre més 

sentit condol a la família per tan sensible 

pèrdua. 

Passat l’estiu estem novament al peu 

del canó. Com podreu comprovar en 

aquesta mateixa Circular hem tret el 

segon volum de la revista Studium 

Medievale, així com del primer Síntesi, on 

s’hi publiquen els resums dels Seminaris 

de Romànic. El primer, publicat per 

l’editorial “Clavell Cultura”,  s’ha posat a 

la venda a llibreries. El segon us serà 

tramés gratuïtament a casa vostra 

després de la presentació del dia 17 

d’octubre. 

 

Hem posposat l’exposició de 

cartografia per una altra ocasió donat que 

hem tingut l’oportunitat de fer-ne una de 

conjunta amb l’Ajuntament sobre l’obra 

de Lluís Güell que estarà oberta fins a 

final d’any. 
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LLIBRES 

Títol: Studium Medievale, núm. 2 

Edita: Amics de Besalú / Clavell Cultura, sl 

Pàg.: 234 

Il·lustracions: Si. B/N. 

Preu: 20 Euros 

 

La revista, sota la direcció científica dels Drs. Gerardo Boto i Elisa 

Varela, està dividida en tres apartats: monogràfic, Studia i 

Ressenyes. 

Els resum de les conferències del II Colloquium. Studium Medievale 

que es va celebrar el 2008 a Besalú dedicat enguany a la percepció 

del temps. Així Jean-Claude Schmitt descriu els diferents ritmes que 

te el temps. Julio Samsó parla de la forma de mesurar el temps ja fos 

el llarg amb els calendaris o el curt amb diferents tipus de rellotges. 

Rocío Sánchez explica les estratègies visuasl en la representació del 

temps. Antonio Linage posa el temps en relació al funcionament dels 

monestirs. Manuel Castiñeiras ens dóna un punt de vista temporal del 

brodat de la Creació de Girona. Paul Freedman explica les limitacions 

que tenia la dieta medieval degut a la temporalitat de les estacions. 

Finalment, Pinuccia F. Simbula, narra la percepció del temps que 

tenien els navegants. 

Dins l’apartat Studia hi trobareu un estudi de la Dra. Francesca 

Español sobre les capelles reials de la Corona d’Aragó a la Baixa Edat 

Mitja posant especial èmfasi als ornaments litúrgics. 

Al darrer apartat hi trobareu les ressenyes dels llibres La seu 

Episcopal d’Ègara, arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX, 

de G. García, A. Moro i F. Tuset; L’art romànic català a debat, de X. 

Barral; i un article d’opinió d’Isabel Escandell 

 

 

COL·LABORACIÓ 
 

ELS ROTLLOS DEL MAR MORT  I  EL  DR. ADOLFO ROITMAN   A BESALÚ 
 

El proppassat dia 25 d’abril a la sala del Palau de la Cúria Reial, 

varem tenir el plaer de rebre un visitant d’excepció: el Dr. Adolfo 

Roitman, curador del Museu del Llibre de Jerusalem per parlar dels 

Manuscrits del mar Mort. L’acte fou organitzat per l’entitat cultural 

Tarbut Sefarad a Besalú i l’Ajuntament de la Vila. 



 El Museu d’Israel, la més gran institució cultural de l’Estat d’Israel, 

és considerat com un dels museus d’art i arqueologia capdavanters a 

tot el món. Fundat el 1965, acull distintes col·leccions en els seus 

quatre departaments: la d’art Bezalel, la d’arqueologia  Bronfman, la 

d’etnografia jueva i la Ruth per joves, a més inclou la col·lecció més 

extensa en objectes arqueològics bíblics i de Terra Santa, entre els 

que trobem els mundialment coneguts Manuscrits del Mar mort, els 

manuscrits Bíblics més antics del món, recollits en l’anomenat 

Santuari del Llibre. Els rotllos estan datats des del segle II abans 

Crist fins el segle I després de  Crist. 

El Santuari del Llibre, construït 

el 1965, conserva en el seu 

interior l’exposició permanent 

dels Rotllos del mar Mort. En la 

seva col·lecció inclou vuit dels 

més complets rotllos mai 

descoberts, així com també un 

dels manuscrits bíblics hebreus, 

històricament parlant, més 

importants –l’Aleppo Codex del 

segle X després de Crist. 

L’edifici el Santuari, dissenyat per l’arquitecte americà nascut a 

Àustria Frederick Kiesler i Armand Bartos també americà, és 

considerat com una obra mestra de l’arquitectura moderna i un punt 

de referència internacional.  

Aquests valuosos documents donen a conèixer la història jueva de 

l’antiguitat i el context històric del que va néixer la tradició rabínica 

del judaisme i al mateix temps el que més tard anomenem 

Cristianisme. Els continguts dels Rotllos entren dins tres grans grups: 

bíblic, apòcrif i sectari  i abracen unes dues-centes còpies de llibres 

bíblics, que representen els mes primitius  textos bíblics trobats mai. 

Els manuscrits sectaris que omplen una gran varietat de gèneres 

literaris, incloïen comentaris bíblics, escriptures legals, religioses i 

textos litúrgics. Els manuscrits apòcrifs comprenien obres que 

prèviament havien estat conegudes a través de traduccions, o 

totalment desconegudes. 

Descoberts en les coves de Qumram, en el desert de Judea el 

1947, els rotllos del mar Mort estan entre els manuscrits més antics 

del món i són el patrimoni cultural més important de l’Estat d’Israel. 

El descobriment dels rotllos representa un moment decisiu en l’estudi 



de la història del poble jueu a l’antiguitat, aportant un tresor 

incalculable en els coneixements de la literatura bíblica. 

Erudits de tot el món han arribat a la conclusió que alguns dels 

Rotllos foren escrits o copiats per una secta asceta jueva, identificats 

per la majoria dels historiadors com els essenis, que varen conviure 

amb els fariseus, saduceus, samaritans, zelotes i els primers 

judeocristians. Tots junts varen contribuir  a reformar la societat 

jueva a la terra d’Israel durant el període hel·lenisticoromà des de 

l’aixecament dels Macabeus fins la destrucció del Segon Temple (167 

a C.70 dC). 

Altres Rotllos foren escrits o 

copiats en altres llocs i passaren a 

formar part de la Biblioteca de 

Qumram. La majoria dels Rotllos 

estan escrits en hebreu, i un reduït 

nombre en arameu i grec. El 

pergamí és el material que 

predomina  a pesar d’algunes rares 

excepcions en papir. Originalment  la  major   part foren trobats 

fragmentats i només uns pocs varen sobreviure al temps tot sencers. 

Pel Dr. Roitman després de 2000 anys de diàspora del Poble 

d’Israel, la troballa d’aquest tresor significa un retrobament directe i 

sense intermediaris amb la cultura jueva, en un període convuls on 

va néixer la tradició rabínica que ens ha arribat fins els nostres dies.  

En aquell període de la història d’Israel, la comunitat essènia de 

Qumram va acollir aquell esperit de renovació del judaisme, enfront 

dels saduceus, sacerdots del Temple en plena connivència amb 

l’ocupació Romana. 

Un país ocupat pels romans i en ple debat intern, diferents corrents 

religiosos convivien en una mateixa religió: saduceus, essenis, 

fariseus i zelotes. 

En mig d’aquest  aiguabarreig de tendències, el fet de ser jueu i 

creure en sol Déu, no els ajudà a no defallir en la recerca del seu 

futur, que per altra banda tenia poques expectatives de 

supervivència. 

Els rotllos del Mar Mort no parlen ni de Jesús i menys del 

cristianisme, que segons el Dr. Mario Saban no tindria una estructura 

versemblant fins el segle II després de Crist. Però sí que el que 

nosaltres anomenem cristianisme va beure de les fons essènies de 

Qumram, la nostra tradició monàstica i eremítica  molt probablement  



té molts elements de Qumram, però el que hem de dir, és que Jesús 

com a  

seguidor del corrent fariseu, es va nodrir de tota aquesta diversitat 

ideològica que va poder gaudir en aquell període històric tant 

important pel judaisme. 

Però cal trencar tòpics, i potser quan he dit que Jesús 

ideològicament  parlant era un deixeble del corrent fariseu heu 

pensat que era una equivocació. Però cal entendre que Jesús era un 

rabí o sigui mestre, tal com els mateixos textos de l’Evangeli diuen i 

així només s’anomenaven als fariseus. 

En el món jueu i a la terra d’Israel, tant històricament, com fins els 

nostres dies, la discussió, la discrepància, són qualitats molt 

valorades per assolir el progrés tant intel·lectual, econòmic o polític. 

Per tant no ens ha d’estranyar que Jesús, que en algunes ocasions 

provocava aquesta discrepància, mantingués debats amb altres 

fariseus, perquè això l’enriquia tant des del punt de vista teològic 

com cultural. 

Els cristians hauríem de posseir més coneixements de cultura jueva 

i aleshores entendríem  la Bíblia, que va ser escrita i pensada  en 

hebreu i per atendre les necessitats espirituals i culturals del poble 

jueu. 

Passejar-se en mig de les ruïnes de 

Qumram, on fa més de 2000 anys un 

grup de persones es recloïen en 

aquell indret de vistes privilegiades 

sobre el mar Mort o Salat, tal com 

l’anomenen a Israel, en ple desert de 

Judea, és un autèntic plaer tan des 

del punt de vista paisatgístic, com 

espiritual.  

A més pels qui coneixem la miqvé 

de Besalú, allí podem admirar una 

altra miqvé quasi idèntica a la de 

Besalú, però construïda fa més de 

dos mil anys. 

Varen elegir un autèntica talaia per retrobar el Déu de Moisès i els 

profetes, allunyats de les convulsions socials i polítiques que va viure 

Israel, o Judea la província Romana en que acabà convertint-se. 

La comunitat de Qumram va ser un referent pel poble d’Israel, el 

coneixement, l’estudi, la discussió són els elements bàsics del 



judaisme i dels jueus, un poble que malgrat les contrarietats i 

persecucions ha sobreviscut més de 3000 anys amb aquest esperit de 

recerca del coneixement. 

Per això, quan pel Dr. Roitman parla dels manuscrits del Mar Mort, 

els ulls se l’il·luminen, perquè aquesta comunitat del desert de Judea 

que va recollir tota la tradició mil·lenària del Poble d’Israel va poder-

la adaptar als nous temps, que no serien fàcils, però gràcies a 

Qumram ha arribat fins els nostres dies el que Déu va anunciar a 

Moisès i als profetes d’Israel, en pergamí i papir. Un miracle!!! . 

 

Francesc  Grabolosa  Roura 

 
 

ACTIVITATS 
 

OCTUBRE 

 

Dia: Dissabte, 3 Sortida  

 Conjunt de Terrassa i Sant Feliuet de Vilamilans 

Hora: 10,30 del matí  

Lloc:  Davant l’església de Sant Pere de Terrassa 

Preu: 25 Euros – inclou dinar.  

 

Dia:  Dissabte, 17 

 Presentació llibre 

 Els monestirs Benedictins al antic comtat de Besalú 

Hora: 19,30  

Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial. 

(Recordem als socis que serà enviat a tothom sense càrrec). 

 

NOVEMBRE 

 

Dia:  Dissabte 21 

 Visita a la fundació Francisco Godia 

Hora: 11 del matí 

Lloc: C/ Diputació, 250 -  Barcelona 

Preu: 32 Euros – inclou el dinar.  
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