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Editorial 

 

Hem arribat a la nostra època de 

màxima activitat: L’estiu!!. Com cada any 

ja tenim apunt el Seminari de Romànic, 

enguany en la seva XIX edició dedicat als 

camins de pelegrinatge, i el Colloquium 

que en la IV versarà sobre els “altres” 

cristians. 

Tenim previst un altre mes ple 

activitats com serà el proper novembre, 

quan repetirem la sortida de tres dies.  

Aquest cop, com ja us havíem avançat 

visitarem el Museo del Prado, en concret 

els quadres de “El Bosco”, el Museo 

Arqueológico Nacional especialment l’àrea 

medieval i el Madrid de los Austria. 

Per altra banda, el mateix mes 

portarem l’exposició sobre la Guerra del 

francès que ha muntat el Patronat 

Francesc Eiximenis i la farem coincidir 

amb la presentació del llibre La guerra del 

francès al cantó de Besalú que 

properament veurà la llum. 
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LLIBRES 
 

Títol: Les muralles de Besalú 

Autor: Jordi Sagrera 

Edita: Ajuntament de Besalú; Clavell Cultura, S.L. 

Pàg.: 174 

Il·lustracions: Si; b/n. 

 

Arrel d’un document de 1447 on es narra l’estat de la muralla, Jordi 

Sagrera ha dut a terme una exhaustiva investigació sobre els edificis 

que envoltava i sobretot dels habitants de la vila de Besalú, de la 

seva forma de vida i de les relacions que hi havia entre ells. 

L’autor reconstrueix la muralla a partir de les restes que encara es 

poden veure, del resultat de les excavacions que s’han dut a terme a 

la vila i amb fotografies de les parts encara existents. Per donar una 

visió més acurada del seu treball l’acompanya per plànols generals i 

de situació. 

Aquest llibre està destinat a ser una referència obligada per tots els 

estudis que es facin a partir d’ara sobre l’època medieval a Besalú. 

 

 

Títol: Studium Medievale. Revista III 

Directors: Gerardo Boto, Elisa Varela 

Edita: Amics de Besalú; Clavell Cultura, S.L. 

Pàg.: 326 

Il·lustracions: Si; b/n. 

 

Nou número de la revista Studium Medievale que recull el resum de 

les conferències de les jornades celebrades a Besalú el juliol de 2009 

dedicades a l’espai, on van participar com a ponents: Ramon J. 

Pujades, Jacqueline Leclercq-Marx, Stefano Zamponi, Michele Bacci, 

Paulino Rodríguez Barral, Artemio M. Martínez,  Gustavo Turienzo i 

Pascual Martínez. A més dins l’apartat Studia s’inclouen articles de 

Carles Sànchez Màrquez, Marc Sureda i José L. Hernando. Com 

sempre la revista es tanca amb l’apartat de ressenyes. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



COL·LABORACIONS 

 

PONÇ GERMÀ, EL DAURADOR DEL RETAULE DE SANT VICENÇ DE BESALÚ (1) 
 

El pintor Ponç Germà neix a Ripoll en el si d’una família benestant, fill de 

Joan Germà, teixidor, i de Elisabeth Fabra d’una família de batifullers d’or 

de Barcelona. Es batejat a Ripoll el 19 de març de 1607. 

Es forma conjuntament amb Joan Coll en el taller obert a Ripoll pel pintor 

d’Olot Jaume Vilanova, actiu a Beget el 1610 i a Ripoll almenys des de 

1614. 

Ponç Germà s’autodenomina pigtor per primera vegada en un document 

notarial de 1621, quan actua com a testimoni d’un pagament. Amb 14 anys 

substitueix al mestre Vilanova quan aquest va a treballar al monestir de 

Santa Maria d’Arles del Tec. 

Es casa amb Hel·lena Vinyas el 1634, vuitena filla del fuster i batlle de 

Ripoll Miquel Vinyas i Antiga, amb la qual te almenys sis fills. Rep com a 

regal de noces del cunyat Costacans i dels pabordes de Queralbs el daurat 

del retaule de Sant Isidre de l’església de Sant Jaume de Queralbs, obrat 

per Domènech Casamira el 1631. Ponç Germà desfà i daura el retaule fet ab 

la trassa y dibuix [...] del de sant Isidro en la Iglesia de la casa d’en 

Perramon de Bruguera umplint [...] la capella hahont ha de estar assentat 

conforme és menester y lo art requer i el supera imaginativament en 

introduir variacions en lo tauló del mig [...] lo més alt [ab] un cristo de 

bulto [...] tan gran que omple la pastera. 

El 1640 fa la segona obra en solitari, fins ara coneguda, la pintura i el 

daurat del retaule major de Sant Julià de Saltor, obrat per Joan Rovira, 

propietari del mas Saltor, compro-metent-se a tenir acabada la feina pel 11 

de juny de 1641.  

Aviat aprèn a vendre’s bé tot viatjant amb un clauer porta-trasos amb 

esbossos i models en voga per fer més fàcil la contractació de noves peces. 

Morts el pares comença a treballar al bisbat de Vic, però a l’inici de la 

Revolta Catalana es trasllada a la Catalunya Nord, establint-se a Perpinyà 

en ser contractat per acabar les obres de Lluís Costa a la capital, i a la 

Bastida amb Llàtzer Tramulles, Pere Orta d’Urgell i Onofre de Cervera. 

Quan els francesos governen Ripoll contracte, el 8 de gener de 1652, la 

joia de la corona, o sigui, el daurat del retaule de l’altar major de Santa 

Maria de Ripoll. Ponç Germà es compromet a fer el daurat segons son art de 

dorador, el 23 de setembre del mateix any diu haver dorat molta part de dit 

Retaula y [...] avensada la feina. Acaba l’obra, però, no sense entrebancs i 

en el 1668 encara no l’ha cobrat. Sembla ser que el motiu pel qual no cobra 

és haver signat, durant l’ocupació francesa, una petició en la qual es 



reclama al rei cristianíssim la creació de la Universitat de Ripoll per acabar 

amb els excessius privilegis de l’abat. 

Com que Ripoll no li encarrega obra s’ocupa de moltes altres coses, com 

l’agència de préstec del pare o els bens de Maria Reynal, quan no intervé en 

concòrdies com l’ atorgada entre el bracer Bernat Vila y el cunyat Eudald 

Cros. Compra terres. Te a parceria al mas Soler de Sant Pere de Ripoll un 

ramat de 32 ovelles velles i joves. A la botiga que regenta se li encarrega 

un quadre de sant Josep, per a la nova església de Núria el 1653, tres anys 

després i gràcies a l’èxit aconseguit pel daurat del retaule de Ripoll és 

contractat per daurar el retaule major de Núria. Treballa en aquesta obra 

quatre anys, segons Francesc Marès, malgrat que allí no si pot treballar si 

no en lo stiu [i malgrat] haver-hi guerra en Catalunya y continuada per tot 

aquest espay de temps [...] no obstant los grans gastos que se oferian per 

la guerra nay se pará la obra. Obra que inclou el daurat de les corones de la 

Verge i el Nen. 

Després de la Pau dels Pirineus es busca la vida fora de Ripoll, on per 

afrancesat, només li ofereixen petits encàrrecs. 

El 1665 és el fiador dels fusters Francesc i Sebastià Saló en la 

contractació  de  la  caixa  de  l’orgue  de Sant Pere de Ripoll, projectat el 

1652-1654 per l’orguener Francesc Galtires, qui li encarrega el daurat de 

l’instrument i la pintura de la persiana. Entre el 1665 i el 1669 daura el 

retaule de Bagà.  

Josep de Vilanova el proposa per la firma d’un tercer gran contracte amb 

els Domers i la Universitat de Besalú per dorar i estufar el Retaule de sant 

Vicenç de Besalú. 

Es tracta d’un retaule, de dimensions similars a les del de Núria, 

començat el 1635 per l’escultor gironí Guillem Serra, acabat el 1648 per 

Joan Pere Giralt i el fuster Joan Tenes, i visurat pels escultors francesos 

residents a Segueró, Vicenç Gaset i Pere Batista Paricio el 1648. És un 

retaule a quadrícula inacabat i poc treballat, amb tres cossos: el central 

coronat amb les imatges del Pare Etern, la Immaculada i dues versions de 

sant Vicenç: prevere i màrtir i diaca i màrtir de Saragossa, sobre el vestidor 

sagrari i les grades sostingues per quatre atlants. Els cossos laterals 

decorats amb les imatges de sant Francesc d’Assís i sant Josep a la dreta i 

sant Antoni de Pàdua i sant Isidre a l’esquerra es relliguen al central 

mitjançant quatre relleus dels suplicis als quals fou sotmès el sant patró, 

corresponents als turments, la presó, les ungles de ferro, el xisclet de les 

ànimes roents i la mort.  

Es compromet a daurar en quatre anys per 1.175 lliures d’argent tot lo 

Retaule del altar major [...] ahont serà menester y lo art requerirà, a fi, 

efecte que [...] tinga [...] la estufatura com se requereix y que los peus [...] 

hajan de èsser daurats [...] fins a la frisa y [...] los cossos daurats y 



estufats [………] com de mig cos en amunt, ja que el sagrari i les imatges 

havien estat daurades de mig cos avall el 1650 per Josep Vilanova. 

Ponç Germà trasllada el taller a Besalú i promet daurar [gratis] quatre 

angelets que estan sobre lo secrari [segurament afegits] y adobar la capella 

de sant Vicenç. 

 

Montserrat Moli 

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 

 

El passat dissabte 13 de març anàrem a 

visitar la Seu Vella de Lleida. Ens trobàrem 

davant la porta dels lleons on ens esperava 

la Cristina qui ens acompanyà durant tot el 

recorregut i ens donà les explicacions 

pertinents sobre la història del turó on es 

troba la Seu, de l’edifici i sobretot del 

magnífic claustre. 

 

 

El dissabte 27 de març es va presentar a Can 

Tista un nou llibre sobre la història de la Vall 

d’en Bas, titulat Sis mil anys vivint a la vora 

dels aiguamolls de la vall d’en Bas que recull 

de forma planera les excavacions 

arqueològiques que s’han  fet darrerament al 

municipi amb motiu de les obres viàries 

executades a partir de 2005.  

 

 

Els dies 17 de març al 16 de maig hi hagué a la Cité de l'architecture et du 

patrimoine de París l’exposició Compostelle et l’Europe. L’histoire de Diego 

Gemírez. Dedicada al bisbe de Compostela que va fer possible la primera 

catedral de la qual només ens en queden restes. 

El dia 3 d’abril es va fer la visita oficial acompanyats pel comissari de la 

mateixa Dr. Manuel Castiñeiras. Amics de Besalú hi foren representats per 

la seva presidenta, Tura Clarà i pel vocal Miquel Dorca. Aquesta exposició 

itinerant anirà properament a Roma i Compostela.  

 

 

 

 

 



ACTIVITATS 
 

JUNY 

 

Dia: Dissabte, 19 Presentació llibre  

Les muralles de Besalú, de Jordi Sagrera. 

Hora: A partir de 2/4 de 11 

Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial. 

 

 

JULIOL 

 

Dia: 2-4 XIX Seminari de Romànic 

 Les vies de peregrinatge i l’art medieval 

Hora: Acte inaugural divendres, 2 a les 8 del vespre 

Lloc:  Sala Gòtica de la Cúria Reial. 

 

 

Dia: 12-15 IV Colloquium. Studium Medievale 

Opcions religioses medievals. Els marges de l’ortodòxia 

Lloc:  Sala Gòtica de la Cúria Reial. 

 

 

 

OCTUBRE 

 

Dia: Dissabte, 2. Sortida 

 Sant Llorenç de la Muga, 

Hora: 2/4 de 9 matí. 

Lloc: s’avisarà amb temps 
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