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Editorial 

 

L’any vinent tocaria convocar 

Assemblea d’Estudis sobre el comtat de 

Besalú. No us amoïneu la convocarem, 

però hi farem una petita modificació. Ens 

hem adonat que cal fer una revisió a la 

història del nostre comtat, dels comtes i 

de les terres que en formaven part.   

Donat que el 2011 farà 900 anys que 

el comtat es va reintegrar al de Barcelona 

creiem que es una bona efemèride per 

iniciar aquesta tasca. És per això que l’XI 

Assemblea d’Estudis serà el I Congrés de 

Història sobre el comtat de Besalú.  

Comptarem a la direcció de Josep M. 

Salrach i Mercè Aventín, i en seran 

ponents  Martí Aurell, Lluís To, Gerardo 

Boto, Aimat Catafau i Jordi Sagrera. Hi 

haurà un espai per presentar 

comunicacions sobre el comtat. 

Properament us enviarem un avançament 

de programa. 

L’any vinent també presentarem les 

actes de la X Assemblea que es va 

celebrar el 2008, problemes com la 

urgència de altres publicacions ha fet que 

aquesta es demorés. No tenim una data 

concreta però serà abans de celebrar la 

propera Assemblea. 

AMICS DE BESALÚ I EL SEU COMTAT 

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

S
e
te

m
b
re

 d
e
 2

0
1
0
 

N
ú
m

. 
  

  
  

  
 3
2
 

  
  

  
  

  
  

C
ir
c
u
la

r 

http://www.amicsdebesalu.cat/
mailto:info@amicsdebesalu.cat


LLIBRES 
 

Títol: Els pobles bàrbars i la gènesi goda de Catalunya. 

Autor: Joan Blasi Solsona 

Edita: Farell Editors; 2009 

Pàg.: 172 

Il·lustracions: Si. 
 

L’autor divideix el llibre en dues parts. A la primera fa un repàs a la 

història dels gots al llarg del temps, des d’els orígens fins l’arribada dels 

sarraïns a Catalunya. Són vuit apartats on narra com eren i d’on provenien 

segons els autors clàssics (Tàcit, Cèsar, Idaci, Sant Agustí, Salvià, Pròsper, 

Sidoni Apol·linar, Pau Diaca, Sant Gregori de Tours), la forma com resolien 

els problemes, el comportament en temps de guerra i en la pau, la religió 

que practicaven, la forma en que Ulfilas els va cristianitzar, la invenció de 

l’alfabet got... 

Segueix la narració comentant els regnes germànics d’Europa occidental 

creats després de la invasió dels bàrbars, es a dir, el regne sueu de Galícia, 

el regne got de Tolosa, el regne dels vàndals al nord d’Àfrica, i la creació del 

regne got de Toledo amb l’ajut dels gots llombards.  

En el següent apartat, segueix el rastre dels visigots després de l’arribada 

dels sarraïns. Aporta notícies de diferents autors contemporanis als fets que 

parlen d’Eudo i de com aquest personatge es va modificant segons les 

necessitat de l’època. Blasi proposa que el duc Eudo sigui Ardó qui és 

considerat l’últim rei visigot. L’autor no pot evitar, nosaltres saben com 

l’apassiona la història de la Cerdanya, no entendríem que ho evites, de la 

rebel·lió de Munussa valí de Abderraman a la Cerdanya. 

Els dos últims apartats de aquesta meitat del llibre estan dedicats a com i 

quan arribaren els musulmans a Barcelona i en quin moment sorgí el nom 

de Catalunya. Clou la primera part amb uns annexos que il·lustren el que 

fins ara s’ha dit: un fragment de la crònica del Pacence, notícies sobre el 

període inicial de l’expansió romana. Els primers contactes amb els pobles 

bàrbars. Un recorregut sobre la història de romans i bàrbars. 

La segona part del llibre està dedicat a les reflexions i conclusions. També 

el divideix en set subcapítols que sota els noms de Relativitat de l’àmbit 

temporal, Les religions, El poder, les poblacions, Naturalesa de la conducta 

humana, La pàtria europea i Les preguntes fonamentals de difícil resposta, 

permeten a l’autor reflexionar sobre el tema.  

Finalment aporta uns mapes on es pot seguir la ruta que seguiren els 

pobles bàrbars fins a la seva instal·lació definitiva a l’occident europeu. 

 

 



COL·LABORACIONS 

 

PONÇ GERMÀ, EL DAURADOR DEL RETAULE DE SANT VICENÇ DE BESALÚ (2) 

 

Donades les dimensions del retaule de Sant Vicenç – com s’ha dit a 

l’anterior circular era similar al de Núria que fa 38 pams i mig 

d’alçada des de la terra a la volea per 26 pams d’ample- és probable 

que hi faci les primeres armes el fill Josep (1651-1705), el gendre 

Basil i els fadrins Joan Frederic i Joan Gili de Prats de Lluçanès, que 

continuen apendre lo offitium de dorar y stufar lo or en el taller dels 

Basil. 

L’obra fa patxoca, quan un curll de joies i de corall acull la visita del 

bisbe, el dominic de Puigcerdà Tomàs Auter, que el 1680, per 

completar l’aparat escenogràfic mana: 

Ampliar lo sacrari de detràs lo Altar Major de manera que puga 

estar en ell la Custòdia ab la reserva, fentlo pintar de part de dins y 

al davant fassan acomodar una cortina de tafetà carmesì pera posar 

dins del sacrari del altar [i fer] molts adornos necessaris [que] falten 

sens los quals nos pot celebrar ab la decència necessària  fer dos 

casquets a modo de mitja taronja dorats de part de dins per dos 

custodias  dos cobricalsers blaus [...]  differents, dos vermells y dos 

verts y dos bolsas de corporals [...] sis tovallas [...] de tela ab 

puntas.  

Consagra l’altar el 9 d’octubre de 1687 el bisbe Miquel Pontic, al qual 

acompanya el notari eclesiàstic Francesc Moretò, perquè prengui acte 

que tot continua igual. La comunitat, com si sentís ploure, es dedica a 

comprar censal, fet que indigna el bisbe, el qual en el curs de la 

segona visita de 22 d’octubre de 1691 el commina: 

Que fassen afforrar la part de dins o per lo menos pintar lo 

Sacrari y per la part interior que fassan una cortina de tafetà 

carmesí y per part de fora altra de sangala o tela pintada {a més 

de fer un] pàlit decent. 

Després del daurar el retaule de Besalú, del qual la seva vídua l’11 de 

novembre de 1680 en cobra les ultimes 100 lliures que se li devien, 

treballa en el de Palaldà (1672) i en el de la capella del Collell de la 

parròquia del Torn, que havia estat priorat benedictí de Sant Pere de 

Besalú. Entre 1675 y 1679 treballa en el retaule del Roser de Sallent.  

Segueix pintant quadres i esculpint imatges per a les famílies 

benestants de Ripoll, i com que veu que la vida se li acaba, dedica les 



febles forces que li queden per demanar en nom de la vila al rei 

Carles II, la creació de la Universitat de Ripoll. La resposta reial, de 3 

d’abril de 1678, firmada per Juan Domingo de Zuñiga Fonseca, comte 

de Moterrey, va adreçada al nostre pintor, que està “superfitxat”. En 

ella se li ordena reconèixer que: 

Lo abat y capítol [...] de santa Maria de Ripoll per sos legítims y 

antiquíssims títols són senyors  [aixì que els condemna] en 

cessar de semblants jactancias y molèstias, imposantlos silenci 

perpetuo [...] en sas pretensions. 

La decisió és la sentència de mort del nostre pintor que, 

desmoralitzat i terriblement cansat, s’adorm en la pau del Senyor el 

27 d’octubre de 1679.  

 

MONTSERRAT MOLI FRIGOLA 

REIAL ACADÈMIA DE LA HISTÒRIA I  

II UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

 

LES PORTES DE SANTA MARIA I LA MURALLA DE BESALÚ DURANT LES 

CARLINADES 

 

Heu pensat mai com els historiadors treuen l’entrellat de la història 

local? Us proposo un viatge a l’època de les carlinades seguint les 

poques però interessants notes que hi ha a les Actes d’Acords de 

l’Ajuntament de Besalú.  

El 28 d’octubre de 1871 es va reunir l’ajuntament en sessió 

extraordinària sota la presidència del Sr. Pere Figueres, per discutir 

l’únic punt del dia: la petició que havia fet el capellà ecònom, mossèn 

Josep Figueres, per recuperar les portes de la canònica de Santa 

Maria. En la discussió que segueix a la lectura de la petició, es 

recorda que serviren per tancar les portes de la muralla durant la 

guerra civil de 1855, i que ho feren “sin orden superior”. 

L’Ajuntament no veu cap inconvenient per retornar-li les dites portes i 

que les posi al mateix lloc d’on foren tretes. 

Per aquesta acta ens assabentem que el mossèn és el nou 

propietari de la canònica i vol obrir una escola a Santa Maria, cosa 

que finalment no va dur a terme. Però també que, la muralla encara 

estaven dempeus tot i que en mal estat. En actes posteriors es dona 



permís als veïns per enderrocar el portal d’Olot, amb la condició que 

en cas de ser necessari el tornin a aixecar. 

Malauradament això va passar dos anys després. El 17 d’agost de 

1873, es reuní l’Ajuntament en assemblea ordinària per tractar 

novament del tema de les portes de Santa Maria. Aquest cop és per 

tornar-les a posar als portals de la muralla, donat que els carlins 

tornen a ser prop la vila. Els regidors recorden que les portes eren 

propietat del comú i que es van cedir al mossèn per tal que pogués 

tancar la canònica. És més, com que a Santa Maria hi ha tres portes 

en bon estat es recomana agafar-les totes per tancar els portals. 

Però, ara ja no veuen tan clar que es pugin tornar a pujar a Santa 

Maria donat un cos acabat el perill i apunten que si per un cas es 

fessin malbé no estarien obligats a pagar-ne res ja que les consideren 

del comú. 

Poc després es demana al mossèn que repari la part que li 

correspont de la muralla, la que envolta Santa Maria, o que en cas de 

poder-ho fer doni dret de pas per tal que l’Ajuntament se’n faci 

càrrec. El propietari del turó decideix donar el dret de pas. Aquí 

s’inicia una altre història prou curiosa que explicarem un altre dia. 

Les muralles ja no aguantaren la pressió. L’única referència que es 

guarda a l’arxiu de Besalú de l’entrada dels carlins és una carta del 

mestre que demana no se li tingui en compte el fet que hagués 

abandonat el seu lloc de treball, ja que estava amenaçat de mort pels 

carlins degut a les seves idees liberals. 

Un cop acabat el període de guerres ja no es parla de les portes de 

Santa Maria, i les úniques notícies que hi ha sobre les muralles són 

els permisos que va atorgant l’Ajuntament per derruir-les, sempre 

amb la condició que les pedres més treballades quedin propietat del 

Consistori.   

Tura Clarà 

 

 

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE ANTERIOR 

El passat 19 de juny, a la Sala Gòtica de la Cúria Reial, es va fer la 

presentació del llibre Les muralles de Besalú de Jordi Sagrera. La 

presentació anà a càrrec del mateix autor, de la presidenta d’Amics 

de Besalú, Tura Clarà i de l’Alcalde de Besalú, Lluís Guinó. 



L’acte es va iniciar, per anar fent boca 

amb un esmorzar, seguidament es va 

procedir a la presentació del llibre del 

qual en férem una ressenya a la 

Circular 31.  

Finalment l’autor del llibre ens 

acompanyà a fer la volta per les 

muralles mentre ens anava explicant la 

seva construcció i les modificacions que ha sofert 

 

IV Colloquium Studium Medievale. 

Opcions religioses medievals. Els marges de l’ortodoxia.  

 

(Algunes imatges del colloquium) 

 

 

 
 

 
 
 



XIX Seminari de Romànic. 

Les vies de peregrinatge i l’art medieval. 

(Algunes imatges del Seminari) 

 

 
 
 

ACTIVITATS 
 

OCTUBRE 

 

Dia: Dissabte, 2. Sortida. 

Claustre de Sant Domènec, Museu del castell de Peralada i 

Vilanova de la Muga. 

Hora: 3/4 de 9 matí. 

Lloc: Davant la porta del museu del castell. Plaça de Carme s/n 

Preu: 23 Euros. Cal fer l’ingrés al compte abans del 30 setembre. 

 
 

 

Dia: Diumenge 24. Sortida. 



Passejada per les creus de terme medievals del Maresme: 

Pineda, Teià, Masnou i Alella. 

Hora: 10 matí 

Lloc:  Plaça de l’església de Pineda de Mar.  

 
Novembre 

 

Dia: Diumenge, 14. Sortida 

Ruta mestre de Cabestany. 

Hora: 9 matí. 

Lloc:  davant la porta de l’església de Santa Maria del Voló (Catalunya 

nord). 

 

Dia: Dissabte, 27 de novembre. Presentació llibre. 

 La Guerra del Francès al cantó de Besalú. 

Hora: 7h. de la tarda 

Lloc: Sala Gòtica de la Cúria Reial 
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