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Editorial 
 

El 1111 va morir Bernat III, últim comte 

de Besalú. En el seu contracte matrimonial es 

compromet a deixar les seves terres i els 

seus béns al comte de Barcelona en cas de 

morir sense descendència, com així va ser. 

L’any que començarem farà 900 anys que 

el comtat de Besalú es va extingir, per 

aquest motiu volem dedicar la propera 

Assemblea d’Estudis a aquesta efemèride 

creant un Congrés sobre la història del 

Comtat de Besalú. 

S’ha demanat al Dr. J. M. Salrach i a la 

Dra. M. M. Aventín que coordinin aquestes 

jornades que hem dividit en sis àmbits que, 

dirigits per diversos professor d’Universitats 

catalanes i franceses, ens portaran a fer un 

repàs al que succeïa als comtats catalans i a 

la Mediterrània a inicis del segle XII. Aquest 

congrés previst pel mes d’octubre estarà 

obert a tothom que hi vulgui participar, ja 

sigui aportant comunicacions ja sigui d’oient. 

Aquest Congrés no vol de cap de les 

maneres substituir les Assemblees d’Estudi 

creades el 1968, ans el contrari, volem que 

siguin dues propostes diferents. I ho seran 

tant bon punt l’economia i la crisi en permeti 

fer-ho. 

Només ens resta desitjar-vos unes bones 

festes nadalenques! 

AMICS DE BESALÚ I EL SEU COMTAT 

CENTRE D’ESTUDIS 
www.amicsdebesalu.cat 

info@amicsdebesalu.cat 

http://amicsdebesalu.blogspot.com  
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LLIBRES 
 

 

Títol: Maestros del románico en el camino de Santiago. 

Autor: VV. AA. 

Edita: Fundación Santa Maria la Real, 2010. 

Pàg.: 240 

Il·lustracions: Si, color. 

 
 

Un nou estudi publicat per la Fundación Santa María la Real acaba d’afegir-

se a l’àmplia llista bibliogràfica que té el Camí de Sant Jaume com a eix 

conductor. Sota el títol Maestros del románico en el Camino de Santiago, la 

Fundación  presenta els estudis realitzats per sis especialistes que duen a 

terme l’anàlisi dels mestres i tallers que van intervenir en els monuments 

hispans del “Camí”. La publicació és una obra substancialment monogràfica 

i retrospectiva que analitza l’escultura romànica dels grans centres de 

pelegrinatge. El volum s’inicia amb un estudi de Francisco Prado Vilar, que 

explora el fenomen artístic de la supervivència de l’antiguitat a través de 

l’obra de dos artistes , el mestre d’Orestes-Caín de Frómista i el mestre de 

Jaca. A continuació, Javier Martínez de Aguirre analitza un monument 

insigne del Camí de Sant Jaume que transita per territori navarrès; es 

tracta l’obra del  “Mestre del Claustre de la Catedral de Pamplona”. No podia 

escapar del debat el mestre Leodegarius i el seu taller, a qui coneixem 

gràcies a la inscripció present a la portada de Santa María Real de 

Sangüesa-Leodegarius me fecit-, l’activitat del qual pot situar-se entre 1156 

y 1179.  Clara Fernández Ladreda estudia de forma global les obres que 

històricament han estat incloses en el catàleg del taller: la portalada de 

Sangüesa, el quatre capitells interiors de la mateixa església, l’escultura de 

l’absis de San Martín de Uncastillo i el sepulcre de Doña Blanca a Santa 

María la Real de Nájera. La dissertació de Daniel Rico Camps ens apropa al 

coneixement de la renovació escultòrica que durant el darrer terç del segle 

XII va tenir lloc a Aguilar del Campoo, Carrión de los Condes, Compostela, 

Lugo, Orense i Àvila. En relació a aquest darrer conjunt, l’autor analitza el 

punts de contacte amb l’art borgonyó en general i amb el grup Vézelay - 

Avallon en particular. Per altra banda, Esther Lozano López du a terme la 

dissecció d’una de les obres més ambicioses de la segona meitat del segle 

XII: la girola de Santo Domingo de la Calzada. El llibre finalitza amb un 

article de Manuel Castiñeiras, que sotmet a revisió la figura del Mestre 

Mateo. A través d’una especial dosi de sensibilitat, dissecciona el conjunt de 

l’obra mateana alliberant-se dels llasts imposats per la historiografia sobre 

la figura del “Mateo escultor”, tot defensant la seva consideració de Mateo 



com gran arquitecte d’àmplia formació que, entre 1168 i 1188/1211, va dur 

a terme la finalització del cos occidental de la catedral i va embellir l’edifici 

per la consagració de 1211. El llibre és, en conclusió, un bon manual on 

hom pot trobar l’anàlisi de les obres més interessants dels Mestres del 

romànic al Camí de Sant Jaume.  

Carlos Sánchez Márquez 
 

 

 

 

Títol: La Guerra del Francès al cantó de Besalú 

Autor:  José Marchena, Joan López, Josep Riu, Albert Planas, Miquel Àngel 

Fumanal, Joan Frigola. 

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

Pàg.: 172 

Il·lustracions: Si. 

 

Prologa el llibre José Marchena, professor titular de la Universidad de 

Cádiz i especialista en la Constitució de 1812, que ens dona una visió global 

de la guerra alhora que aprofundeix sobre les jornades que portaren a 

aprovar la primera constitució que tinguérem. 

Joan López, llicenciat en Filosofia i Lletres, parla de casa nostra del territori 

que els francesos anomenaren “el cantó de Besalú”. Arranca la narració 

amb la Guerra Gran i els motius que portaren als francesos a invadir-nos 

novament. Després va desglossant els successos que es van fer gairebé 

quotidians al nostre poble des del moment en que els francesos se’n van 

apropiar fins que en van marxar (1809-1814). 

El país es va dividir en dos bàndols: els afrancesats i els patriotes. Josep 

Riu ens apropa als primers de la mà d’un besaluenc conegut arreu, Josep 

Pujol, àlies Boquica. Repassa el motius que va tenir una part de la societat 

per donar suport als invasors, fossin per convicció personal, per obligació o 

per millorar el seu nivell de vida. 

 Albert Planes parla dels segons, dels patriotes. Però no només del que es 

van quedar a la nostra terra i van seguir les ordres del Dr. Rovira, sinó 

també d’altres besaluencs que lluitaren fora de Besalú. 

Un cop acabada la guerra es hora de fer recomptes, tant humans com 

materials. Miquel Àngel Fumanal fa un balanç de les pèrdues materials, les 

que saben que es van perdre, com són les relíquies  que es guardaven a 

Sant Pere, els ornaments de les esglésies, etc., com les que no podem 

avaluar, sobretot pel que fa a la documentació. 



Joan Frigola analitza la demografia d’aquests anys, la davallada 

demogràfica que implica una guerra i les crisis alimentàries que aquesta 

comporta així com les epidèmies que cauen sobre una població afeblida per 

la manca d’aliments.  

Frigola també ens apropa a l’economia de subsistència que arrela a 

Besalú en aquests anys. Les exigències de francesos i patriotes acaben amb 

els negocis que hi havia a Besalú, però també amb els recursos de les cases 

de pagès de la contrada.  

És un llibre fresc i de bon llegir, interessant des d’un punt de vista 

històric donat que trenca amb idees de molts anys, que afirmen que els 

francesos només havien estat de pas, i que fa de Besalú una vila ocupada 

durant tota la guerra, on en moments puntuals arriba a tenir sis mil soldats 

invasors aquarterats.  

Interessant des d’un punt de vista documental amb moltes notícies 

inèdites ja que els autors han recorregut tots els arxius nacionals buscant 

totes les notícies relacionades amb el nostre “cantó”. Però sobretot recupera 

la memòria d’un temps no molt llunyà i que va ser l’inici d’una nova època 

per la nostra vila que creixerà a partir d’ara fora de les muralles. 

 

 

 

 COL·LABORACIONS 
 

L’últim us de la casa abacial de Sant Pere de Besalú 

 

Francesc Prat Martorell és el mestre de l’escola de Besalú des de 1869. La 

seva primera obligació com a tal és comprovar, les condicions en que es 

troba l’escola. Aviat s’adona que no són les més adequades per donar classe 

a un centenar de nens i sol·licita a l’Ajuntament un altre local que s’adeqüi 

més a les necessitats dels alumnes. Diu que el local és petit pel número 

d’alumnes que hi assisteixen, prop d’un centenar, que no està ben ventilat i 

que, a més a més, està a la plaça del Prat de Sant Pere on altres nois 

juguen a pilota fent molt de soroll i complicant la disciplina a l’aula.  

El consistori lloga un pis amb jardí a la plaça Constitució (actual plaça 

Llibertat), propietat de la vídua Gafas, per 84 pts. anuals a pagar en dues 

anualitats avançades, però aquest també és petit. Només hi caben la meitat 

dels alumnes. Per això decideix cedir la sala de plens de l’Ajuntament, però, 

segons l’arquitecte  provincial, “este local no reune tampoco ninguna de las 

condiciones necesarias, pues además de ser todavía pequeño para el 

número de concurrentes, no tienen más luz ni ventilación que la que pueda 

dar un balcón situado frente á la entrada y por lo tanto insuficiente bajo 

todos los conceptos”. Finalment, el 24 de març de 1869, acorden demanar a 



les autoritats provincials la casa de l’abat que en aquests moments està 

abandonada. 

La petició que arriba a Governació l’argumenten dient que el local té la 

capacitat adequada per posar l’escola de nens, la de les nenes, la casa dels 

mestres i a la planta baixa encara queda espai per posar un magatzem i 

una sala on aquarterar les milícies que, estant de pas entre Olot, Figueres i 

Girona, acaben pernoctant a Besalú i que també es podria utilitzar com a 

sala de reunions del consistori. 

Però els besaluencs no compten amb les 

lleis estatals i uns mesos abans de fer la 

demanda se n’havia publicat una sobre la 

conservació de monuments històrics la qual 

obligava que prèviament l’arquitecte 

provincial realitzés un informe tècnic de 

l’edifici per veure i la casa abacial tenia 

realment interès històric. Amb data del mes 

de març de 1870, l’arquitecte Sr. Azúa 

presenta un informe al governador civil on hi 

consta una descripció de l’interior de la casa 

abacial: 

“La epoca de construcción por el estilo que 

afecta debe remontarse á fines del siglo 

pasado (s.XVIII) ó principios del presente 

ofreciendo un conjunto de espaciosos salones 

acertadamente dispuestos y habitaciones 

cómodas y ventiladas que le dan el aspecto 

conveniente á la alta dignidad de la persona que lo ocupaba. Algunas 

pinturas al claro-oscuro de escaso mérito decoraban los principales salones 

pero en el dia se encuentran aquellas borradas en su mayor parte. 

Las maderas de los techos esmeradamente labradas, presentan en su 

conjunto con las bovedillas un aspecto agradable, asi como tambien la 

escalera con dos tramos y termina en uno, construido como se dice 

vulgarmente al aire, estando sostenidos los peldaños por una bóveda de 

piedra algun tanto atrevida, pero todas estas circunstancias no indican más 

que el esmero con que se llevó á efecto la construccion sin ofrecer por otra 

parte nada de particular. 

He aqui cuanto resulta del visorio practicado en virtud del cual cree el 

que suscribe que procede indicar a la administracion economica de esta 

provincia que nada se encuentra en la citada casa que merezca llamar la 

atencion como objeto de arte. 

Al transcribir el anterior, informe creo de mi deber hacer presente á V. E. 

la conveniencia (...) de que el referido edificio fuese cedido por el Estado 

segun solicita el Ayuntamiento”. 

Plànol de l’abadia de Sant Pere 

de Besalú on es poden veure 
les noves dependències 

monacals aixecades després de 

la Guerra del Francès. A la part 
inferior hi ha la casa de l’abat. 

(A. Sequestra, Sant Pere de 

Besalú).  



Pel mes de juny de 1870 encara no ha arribat el permís per instal·lar 

l’escola a la casa abacial. Els nens no poden esperar més, es fan construir 

uns lavabos i de forma interina traslladen l’escola. 

En el Boletín oficial de la provincia, núm. 117 amb data de 9 d’octubre de 

1870, es publica la creació de dos districtes escolars a Besalú. En el primer, 

a la Casa de la Vila, a la plaça Constitució, hi assistiran els residents de la 

plaça, i dels carrers Portal, Pont, Rocafor, Figueres (ara Tallaferro) i Major. 

Uns altres nois, els del carrer Ganganell, Vilarrobau, Canó i Sant Vicenç 

aniran a la Casa de la Vila d’aleshores, a la plaça de Sant Pere. El segon 

districte, a la casa abacial, hi assistiran els residents i habitants de la plaça 

Sant Pere, i dels carrers, Forn, Horts, Firal, Olot, Claustre i de les cases 

rurals. 

En una visita a les escoles de la Junta Local de primera ensenyança 

realitzada dos anys després (1872), s’anota que l’escola de nens està bé 

però la de nenes és petita. En una carta signada a inicis de 1873, on el 

mestre reclama se li pagui el sou es diu que Francesc Prat és l’ únic mestre 

del poble i que si no cobra haurà de tancar l’escola. Per tot això podem 

deduir que els districtes no varen tenir èxit, entre altres coses perquè no hi 

ha constància del nomenament de nous mestres. També hem de suposar 

que l’escola de nenes no va ser traslladada a la casa Abacial.  

Hi ha també, una carta adreçada al Govern Civil de la qual es guarda una 

còpia a l’arxiu de Sant Ferriol, que diu que durant un temps l’escola de nens 

d’aquest municipi estava a Besalú i que el 

comportament de la mainada, i la rivalitat entre 

els mestres, va acabar amb una batalla campal 

que va fer que un dels mestres dimitís i es canvies 

d’ubicació l’escola de nens de Sant Ferriol. 

Tal vegada podem suposar que la creació dels 

districtes anteriorment citats té quelcom a veure 

amb el primer trasllat de l’escola del municipi veí. 

A Besalú no hi ha cap document que parli d’aquest 

tema.  

Però tornem a la casa abacial. A l’arxiu municipal 

de Besalú es guarda el llibre d’actes de la junta d’instrucció pública on, amb 

data de 19 de juny, no especifica l’any, hi ha registrat la visita de l’inspector 

de zona el qual troba els nens i les nenes ben instruïts, però es queixa que 

el local de les nenes és insuficient, creu que el lloc on hi ha les ruïnes de la 

casa de l’Abat seria un bon lloc per aixecar la nova escola de nens i de 

nenes i fer les habitacions dels mestres.  

Què se n’ha fet de la casa de l’Abat? La mateixa nota ho clarifica una 

mica: els carlins l’han destruït! Però no en dona cap més detall. No obstant 

hi ha una nota final en aquest informe que ens pot donar una primera pista: 

el mestre diu que no ha cobrat una part de la mesada del desembre anterior 

Casa abacial:  

D, galeria del claustre;  

G, menjador; 
H, Locutori; I, rebost; 
J, porta principal. 



i que també li deuen tot el primer semestre de 1874 perquè va marxar 

sense permís de l’Ajuntament del poble quan van entrar els carlins a la vila. 

En una carta on demana disculpes per abandonar el lloc de treball diu que 

va marxar per una raó ben senzilla, els carlins el volien matar per ser un 

liberal reconegut. És més l’Ajuntament reconeix que ho entén però 

reacciona no pagant. 

El 7 de juliol de 1873 els carlins bloquegen el poble, el 20 del mateix mes 

el governador mana fortificar la vila. Tot ens porta a pensar que la data 

d’entrada dels carlins va ser entre l’últim trimestre de 1873 i els primers 

mesos de 1874. Però, perquè van destruir la casa de l’Abat? 

Al començament d’aquest escrit hem vist que una de les funcions 

previstes era la de caserna  dels soldats isabelins, com havia estat des del 

moment de la desamortització. Els carlins per la seva banda, i segurament 

degut a que hi havia molts besaluenc que varen donar suport a l’alçament 

republicà de 1869, el que volien era evitar que l’enemic es pogués refugiar i 

rearmar a Besalú. Aprofitant la pólvora i les municions que segurament s’hi 

guardaven van volar l’edifici.  

La darrera notícia que hi ha de la casa de l’abat és del 14 de novembre 

de 1876. Es veu que l’edifici és un perill per a tots els veïns i després d’una 

curta discussió es decideix: “que los restos del edificio de la abadia, segun 

reconocimiento amenazan eminente ruina, y a fin de evitar alguna 

desgracia era preciso y urgente su demolición (...) el albañil Pedro Noguer 

ha sido el que se ha ofrecido a practicar dicho derribo por la cantidad de 20 

pts...” 

Tura Clarà 
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