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Editorial 

 

Novament hem acomplert amb les 

activitats programades per aquest darrer 

trimestre. Així el 3 d’octubre anàrem a veure 

el conjunt monumental de Terrassa 

acompanyats per Carles Sànchez, soci de la 

nostra entitat. El mateix mes presentàrem el 

primer volum de la nova col·lecció “Síntesi” 

que recull els resum dels tres últims anys del 

Seminari de Romànic que es dedicaren als 

monestirs benedictins de l’antic comtat de 

Besalú. 

La tradicional sortida de novembre a un 

museu ens conduí enguany a la Fundació 

Gòdia on visitarem tota la col·lecció, 

entretenint-nos, però, en la parta medieval. 

En el transcurs del dinar de rigor (no podem 

oblidar que la gastronomia és una part molt 

important de la cultura)decidirem que l’any 

vinent farem una sortida de cap de setmana 

a Madrid per gaudir de les obres de Bosco i 

de d’Arqueológico Nacional. 

Aquest mes de desembre hem editat una 

nova monografia dedicada a l’arqueologia 

comarcal, Sis mil anys vivint a la vora dels 

aiguamolls de la vall d’en Bas, coordinat per 

Gabriel Alcalde i Maria Saña. La presentació 

del volum la férem properament a La Vall 

d’en Bas. L’últim llibre dels tres que hem 

editat aquesta ant.  

Finalment desitjar-vos BONES FESTES!!! 

AMICS DE BESALÚ I EL SEU COMTAT 

CENTRE D’ESTUDIS 
www.amicsdebesalu.cat 
info@amicsdebesalu.cat 
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LLIBRES 

 
 

Títol: El romànic a les col·leccions del MNAC 

Autors: Manuel Castiñeiras; Jordi Camps 

Edita: Lunwerg Editores/MNAC 

Pàg.: 221 

Il·lustracions: Si. Color 
 

El llibre dóna una visió amplia i actualitzada de l’esplèndida col·lecció del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya. Consta d’una introducció,  de cinc 

apartats on es parla de les obres del nostre romànic i d’una conclusió que 

dóna una visió moderna del llegat del romànic.  

A la introducció, amb set subtítols, es fa un repàs del romànic a 

Catalunya, l’arquitectura del segle XI, l’eclosió de la pintura mural, la 

renovació que es va dur a terme durant el segle XII amb la inclusió de 

l’escultura monumental. També es parla de la part més sumptuosa de 

l’església, l’altar, el seu mobiliari i els objectes de culte. Per tancar aquesta 

introducció es repassa el final del romànic i les transformacions que va patir 

aquest art cap el 1200. 

Manuel Castiñeiras parla de la pintura des dels descobriments fins els 

tallers i les obres mestres. Separa la pintura en dues parts, una dedicada a 

la mural i l’altra a la pintura sobre taula. En el primer dels dos capítols ens 

parla de les troballes, sobretot les de la Vall de Boí fetes per Domènech i 

Montaner, Mas i Gudiol i Cunill el 1907. També comenta els arrencaments, 

el fet per Gabriel Derppe a l’absis central de Santa Maria de Mur o els de 

Franco Steffanoni utilitzant la tècnica del stappo a la Vall de Boí i la 

instal·lació d’aquestes pintures en la secció de romànic del Museu d’Art i 

Arqueologia de la Ciutadella i del posterior trasllat d’aquestes al Palau 

Nacional de Montjuïc.  

No es pot parlar dels autors d’aquestes pintures donat que s’organitzaven 

en tallers, per això els estudis es basen en la comparació amb altres casos 

millor documentats sobretot d’Itàlia. El retrat del pintor seria el d’un laic 

que treballaria dins d’un taller itinerant i que podria fer llargs trajectes 

segons els encàrrecs que tingués. L’autor explica el procés de preparació 

dels pigments i l’adequació de les parets per l’aplicació de la pintura. 

Finalment parla de tallers i Mestres tot resseguint les pintures murals 

conservades al museu. 

El segon capítol l’organitza com l’anterior, és a dir, primer ens trasllada al 

moment dels descobriments de la pintura sobre taula, frontals, baldaquins, 

bigues que conformen la col·lecció del MNAC i seguidament explica els 



procediments i les diferents tècniques que s’han emprat per pintar sobre 

fusta. Finalment diferencia els mestres i tallers que van existir tot 

assenyalant que si bé en un principi s’havia cregut que els frontals volien 

imitar el mobiliari de plata de les grans catedrals i monestirs, actualment es 

pensa que les taules pintades a la primera meitat del segle XII s’allunyen 

massa d’aquestes fórmules pròpies de l’orfebreria. També ens parla de la 

tècnica anomenada colradura, que ja es descriu en un manuscrit realitzat 

l’any 1134 i que podem trobar en els frontals de Planès, Alós d’Isil, 

Ginestarre o d’Esterri de Cardós. 

Els dos següent capítols, escrits per Jordi Camps, estan dedicats a 

l’escultura tant en pedra com en fusta. L’autor fa, primer, un repàs per la 

col·lecció escultòrica sobre fusta del museu i la seva història. Seguidament 

descriu la tècnica emprada per aquests artesans per, a continuació fer una 

ullada a les imatges custodiades en el MNAC, les maresdedéu, els crucifixos, 

els calvaris, els grups del Davallament, el mobiliari d’altar i els seients. 

En el cinquè capítol, J. Camps, fa una visita cronològica a l’escultura en 

pedra, des dels capitells andalusins del segle X fins als romànics del XIII, 

tot explicant les diferents formes que tingueren els mestres de tractar la 

pedra. Així ens fa notar les diferencies que hi ha entres els capitells de tipus 

antiguitzant a Santa Maria de Besalú i les importants obres que es feren, en 

el segon terç del segle XII, a Ripoll, per citar només dos exemples. 

Joan Duran-Porta dedica un capítol a la col·lecció d’orfebreria romànica 

del MNAC. Com en els apartats anteriors, primer ens recorda com es va 

formar la col·lecció, seguidament descriu les tècniques de l’orfebreria, la 

fosa, els repussats o embotits, els esmalts que s’aplicaven per confeccionar 

creus, navetes, arquetes, bàculs, copons, encensers, cobertes de llibres... 

En la conclusió del llibre, Manuel Castiñeiras ens diu quin ha esta el llegat 

que ha deixat l’art romànic i la visió que tenen els artistes moderns d’aquest 

art del qual s’han nodrit. 

T.C. 

 

 COL·LABORACIONS 
 

CAPCER O TESTERA D’ESGLÉSIES PRE-ROMÀNIQUES I ROMÀNIQUES 

El capcer és la part de l’església que sobresurt del frontispici de llevant, just 

per sobre de l’arc triomfal, i és més alt que el carener a dues vessants que 

sopluja la nau. Aquest additament de murs de l’església l’hem anomenat 

capcer o testera. 

Aquesta mena de construcció es feia indispensable en les esglésies 

preromàniques: la nau era coberta per una encavalcada de fusta que 

descansava sobre les parets laterals i sobre la biga mestre; per aguantar a 



aquesta era imprescindible que s’introduís a 

l’interior dels murs de l’església. Per ponent 

s’introduïa la major part de vegades en l’interior 

del petit campanar d’espadanya; per llevant la 

solució va ser elevar el frontispici ponentí per sobre 

del carenar, introduint-li la biga mestre: això 

darrer formà el que avui nosaltres anomenem 

capcer o testera. Posem dos exemples, l’absis 

preromànic de Sant Andreu del Torn (Garrotxa), i 

el de Sant Quirze de Pedret (Berguedà), ací hi és a 

la nau central en els seus dos acabaments, com també en l’absis. Això es 

complicà quan des de finals dels segle X, XI i principis del XII trobem 

present aquest additament, quan la seva presència no es feia necessària 

per la consolidació de l’arquitectura de l’església romànica. 

Sabem que qualsevol additament estrictament no funcional de les 

esglésies d’aquests segles no era emprat: cal esbrinar el perquè es continuà 

edificant. 

Els constructors de les esglésies no eren el 

que avui anomenem arquitectes; en els segles 

esmentats no arribaren més que a ésser mers 

afeccionats o simplement mestres d’obres, els 

quals amb tota seguretat imitaren dels 

constructors preromànics l’elevació de les 

capçades de les esglésies. Des d’aquest 

moment es copiaren els uns als altres fins 

arribar a mitjans segle XII que, més o menys, 

en saberen prescindir. 

Tant mateix, cap els segles XVII i XVIII aquesta testera va ésser elevada 

de nou en els monestirs i temples que sobrevisqueren a la gran destrucció 

de la puresa dels segles mitjos romànics, amb la finalitat de fer llurs 

façanes més esveltes (Sant Pere de Besalú i Santa Maria de Lledó, entre 

altres). 

Hi havia diverses maneres de cobrir els dos vessants del capcer. Eren 

cobertes per fosques i blavoses llicorelles en els llocs d’orografia elevada 

amb neu molta part de l’any; en els llocs més temperats foren coberts amb 

lloses. Les llicorelles eren col·locades adés una 

al costat de l’altre, o adés sobremuntades en 

part com a la resta del sostre de la nau.  

En els llocs no tant freds foren emprades les 

lloses a frec (Sant Cristòfol de Llanars) o 

formant vertaders graons (Santa Maria 

d’Alaó(; algun cop, rar, (Sant Andreu de 

Sant Bertomeu de 
Cuvildases, s. XI Ripollès 

 

Santa Maria d’Avià, segle, XII 

(Berguedà) 

 

Carenar i Capcer de Sant Pere de 

Lligordà  Segle XII (Alta Garrotxa). 



Bestracà) hi anava col·locat un additament en forma de mitja columna a tot 

el llarg, i en els dos extrems hi figurava una petita creu gravada. Algun cop 

anava ornada per tres pinacles, un al centre i els altres als extrems (Sant 

Fruitós d’Iravals) o be per una petita creu de pedra a la confluència dels 

vessants (Santa Bàrbara de Pruneres). 

Si fem un estudi, no exhaustiu, de les 

esglésies que en posseeixen –sense comptar les 

que foren reformades amb aixecament de la 

nau per motius defensius, o be per elevar el 

sostre per preservar la nau de les inclemències 

del temps o be les que han arribat als nostres 

dies enrunades principalment la nau- ens 

adonarem que, per regions la prepirinenca oriental és la de més 

concentració: Cerdanya, 18; la Garrotxa, 17 i el Rosselló, 10. Segueix la 

regió pirinenca amb Andorra, 5; Alt Urgell, 5 i la Vall d’Aran, 3. Són més 

escasses a les regions més al sud, les dues Ribagorces i Pallars, 4; i sud-

orientals, Solsonès, 4 i Berguedà, 2. A la resta del Principat no n’hem trobat 

cap. Això sembla demostrar que la construcció del capcer està en relació 

directa amb els llocs on es construïren més esglésies preromàniques. 

Antoni Noguera Massa 

 

ELS FERRERS DE BESALÚ 
 

A l’edat mitjana els ferrers no eren aquells personatges misteriosos que 

treballaven amb foc inspirats pel déu Volcà que dibuixa Mircea Eliade en el 

seu llibre Herreros y alquimistas. Són homes humils que sovint, molt més 

del que ens imaginem, eren propietat dels senyors feudals tant civils com 

eclesiàstics.  

Un dels drets que tenien els monestirs era el de llòçol el qual obligava a 

tots els pagesos a comprar i reparar les seves 

eines en les ferreries monacals així com a 

ferrar-hi tot el bestiar. Joan Fort i Olivella va fer 

un treball sobre La Vall de Bianya en començar 

el segle XV, publicat en els Annals del Patronat 

d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca l’any 1998, 

on explica quins eren els ferrers de la vall a on 

es podien dur les eines i el bestiar i quin preu 

s’havia de pagar per aquests treballs. 

També hi havia ferrers, que anaven amb els 

picapedrers ja que eren els encarregats de 

mantenir en bones condicions les eines que 

 

Sant Quirze de Pedret Berguedà) 

Dibuix del segle XIII 



aquests empraven. Al mateix temps podien reixes i decoracions de les 

portes de les cases i les esglésies. Els ferres, lluïres o serfs  també feien 

altres peces com brasers, panys i claus, encensers, hostiers, claus per a la 

construcció... A la Garrotxa tenim molts exemples de portes ferrades i fins i 

tot d’alguna reixa com la de Costuja. 

Lluís To en la seva obra sobre el monestir de Santa Maria de Cervià, dóna 

notícia de dos documents relacionats amb el ferro i els ferrers. En un (1186) 

assenyala l’existència d’una fabricam prop de Cervià i l’autor la posa en 

relació amb la fabricació d’estris del camp. L’altre és el que ens interessa. 

Està datat el 1131 i constata la venda per sis sous d’un ferrer de Besalú, 

anomenat Bernat, i dels seus fills al cenobi de Santa Maria Cervià. Aquest 

és, potser, el ferrer més antic que tenim documentat a la nostra vila.  

Ja en el segle XIV trobem documentats varis ferrers entre els anys 1319 i 

1378. Francesc Mir del Pozo presentà un treball a la VII Assemblea d’Estudis 

sobre el comtat de Besalú que duia per títol Estructura urbana de Besalú a 

la baixa Edat Mitjana on s’explica, com el títol indica, l’estructura urbana de 

la vila ubicant els habitants en els seus domicilis. A voltes només són 

capbreus o documents de compra-venda que ens indiquen l’ofici dels 

signants.  

Així trobem que a l’any 1319 Bat. Belda, ferrer ... ven a Berenguer 

Terrades... una fera de hort en la horta de Capellada... (VII Assemblea 

d’Estudis sobre el comtat de Besalú, p. 239). 

F. Mir dóna, encara, una altra referència. L’any 1338  Maria muller de Gº 

Roca ven a P. Brel, ferrer una fera en lo Argiler sobre el Torell. (VII 

Assemblea d’Estudis sobre el comtat de Besalú, p. 228). 

De l’any 1378 hi ha una altra compra-venda on intervé un ferrer. Aquest 

cop és Arnau, ferrer de Besalú qui compra un pati sobre l’escola dels jueus. 

(Jordi Sagrera, Les muralles de Besalú, inèdit). 

És molt probable que aquests no siguin els únics ferrers de Besalú. Per 

saber-ho caldria fer un estudi més acurat sobre els oficis dels besaluencs 

medievals. 

Tura Clarà 
 

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