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VESTIGIS I MEMÒRIA DEL PATRIMONI SUMPTUARI DE
L’ANTIC COMTAT DE BESALÚ
(SEGLES XI-XIII)

Joan Duran-Porta
Universitat Autònoma de Barcelona1

A l’antic comtat de Besalú, com en la resta de territoris catalans, les arts sumptuàries van formar
part, intensament, de la realitat quotidiana de l’època del romànic. Gràcies a les fonts documentals,
sabem que es produïen mobles realment ambiciosos per a les grans esglésies, i coneixem també l’existència abundant d’objectes de luxe –més rics o més modestos– que fornien els patrimonis de les elits
aristocràtiques de la regió, tant en l’àmbit eclesiàstic com en el laic. És ben cert, però, que les peces que
han arribat als nostres dies són escasses, i gairebé sempre de segona o de tercera categoria. Per això, el
seu estudi és poc representatiu de la realitat artística del període, n’ofereix una visió molt fragmentària
i esbiaixada. Tanmateix és un estudi que cal emprendre, que aporta algunes dades interessants i que, en
ocasions afortunades, pot contextualitzar-se amb les notícies dels documents de manera prou directa2.
Encara que dins del repertori de les arts sumptuàries hi entren procediments artístics diversos,
en les pàgines que segueixen utilitzaré el concepte sobretot com a sinònim d’arts dels metalls. Em centraré exclusivament, doncs, en l’anàlisi dels objectes d’orfebreria que es vinculen d’una manera o altra
amb el territori del comtat de Besalú, segons que pertocava a l’objectiu del seminari que és a l’origen
d’aquesta publicació. Si se’m permet, interpretaré aquest territori d’una manera particular, ajustada als
meus interessos. Hi faré incloure l’espai col·lateral del pagus ripollès, que des de principis de segle xi va
quedar lligat a la nissaga comtal besaluenca, i en canvi n’exclouré les terres septentrionals del Vallespir,
que també van romandre un temps a l’òrbita feudal de Besalú però que potser no hi tingueren una
relació tan directa des del punt de vista polític i cultural3.
1 Estudi realitzat en el marc del Projecte de Recerca: Movilidad y transferencia artística en el Mediterráneo Medieval (1187-1388). Artistas, objetos y modelos – MAGISTRI MEDITERRANEI (MICINN-HAR2015-63883-P).
2 L’anàlisi combinada dels documents i dels objectes conservats va ésser l’objectiu de la meva tesi doctoral:
J. Duran-Porta, L’orfebreria romànica a Catalunya (950-1250), Barcelona, 2015 (Universitat Autònoma de Barcelona, inèdita).
3 Potser hauria d’haver optat per a centrar l’atenció en l’estricte comtat besaluenc, però la inclusió del Ripollès resulta pertinent per les relacions tan estretes entre la família comtal i els monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses…
i per la incidència d’aquests dos centres en la conservació i en la producció de peces orfebres. Sobre l’evolució geohistòrica
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Vull fer, encara, una darrera precisió contextual respecte de les obres conservades. Totes les que
s’estudiaran aquí pertanyen a una època tardana dins el romànic i es poden datar sempre entre finals
de segle xii i la segona meitat del xiii. En conseqüència, corresponen a un període en què el comtat de
Besalú ja no existeix com a entitat administrativa independent, perquè l’any 1111 havia quedat integrat
dins dels amplis dominis dels comtes de Barcelona. Això no és obstacle, per descomptat, a l’hora d’estudiar les peces lligades a l’específica demarcació comtal, però hom ha de ser conscient que el corpus
que en resultarà tot just té vincles geogràfics i no forma, en cap cas, una veritable unitat ni des del punt
de vista formal, ni tècnic, ni atenent als indrets de producció.
Pel que fa a aquest últim aspecte, cal aclarir que la major part dels objectes conservats són, de
fet, importacions, i més exactament importacions llemosines. És a dir: objectes de coure daurat amb
decoració en esmalt champlevé, que es produïen a l’entorn de la ciutat de Llemotges i que després eren
exportats a tot Europa. Només algunes peces “catàleg” besaluenc podrien ser de producció local, especialment algun encenser, com veurem. És clar que, de fet, ho desconeixem quasi absolutament tot
dels obradors i dels orfebres radicats a la Catalunya de la plena Edat Mitjana, i sempre és molt difícil
avaluar la procedència exacta de les peces conservades i determinar, per exemple, si podrien haver-se
realitzat dins aquest marc territorial de Besalú que aquí tractem. Sí que podem assegurar que al monestir de Ripoll s’hi va organitzar, en algunes èpoques, un taller dedicat a l’orfebreria4, i això convida
a plantejar un origen ripollès per a algun d’aquests objectes que considerarem després, però sense que
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ho puguem afirmar pas de manera taxativa.
Abans d’abordar la presentació de les obres conservades, és necessari esmentar breument els
documents que informen sobre objectes orfebres vinculats a Besalú. Són fonamentalment dos tipus
de documents: els inventaris de tresors eclesiàstics, que recullen els mobles i objectes valuosos que
formaven el vestiment litúrgic dels temples; i els testaments privats, on es mencionen objectes de luxe
llegats pels testadors a persones del seu entorn o –més sovint– a institucions religioses.
Per al primer cas, tenim la sort que s’hagin conservat inventaris de les dues principals cases
monàstiques sota la protecció dels comtes besaluencs: Santa Maria de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. De Ripoll hi ha una interessantíssima sèrie de sis textos que permet conèixer l’evolució de l’immens tresor de l’abadia entre finals de segle x i finals del xii5, mentre que, de Sant Joan, un inventari
tardà del 1218 evoca la magnificència també dels seus tresors canonicals i, com de seguida veurem,
permet excepcionalment documentar una de les peces d’orfebreria llemosina més interessants que
es conserven a Catalunya6. En canvi, no hi ha fonts documentals d’època romànica que evoquin el
patrimoni mobiliari dels centres eclesiàstics, també eminents, situats en l’estricte comtat besaluenc,
de la regió, vegeu: J. Ferrer, “L’organització del territori al Ripollès: estructures de poder al llarg de la història”, Annals del
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (2007-2008), p. 144-159 (esp. p. 149-150).
4
Vegeu: J. Duran-Porta, “Els orfebres a la Catalunya medieval”, Entre la letra y el pincel: el artista medieval.
Leyenda, identidad y estatus, Almería, 2017, p. 239-247 (esp. p. 240-241).
5 Els inventaris de Ripoll es conserven en copia moderna de Roc d’Olzinelles a l’Arxiu Episcopal de Vic (sig. 2061);
editats a: E. Junyent, “Notes inèdites sobre el monestir de Ripoll”, Analecta sacra tarraconensia, 9 (1933), p. 218-225.
6 L’inventari el va localitzar i publicar J. Masdeu, “Un inventari de l’any 1217 de Sant Joan de les Abadesses”, Butlletí del Centre Excursionista de Vich, IV (1921-1922), p. 141-146. La data correcta de la redacció és el 1218: A. M. Mundó,
“Al marge de l’inventari de llibres de Sant Joan de les Abadesses del 1218”, a XXVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos,
Sant Joan de les Abadesses, 1989, p. 131-135.
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entre els quals la canònica de Santa Maria7 i el monestir de Sant Pere de la mateixa Besalú capital, però
també d’altres institucions benedictines com ara Sant Esteve de Banyoles o Sant Joan les Fonts, o de
priorats agustinians com els de Santa Maria de Lladó i el Sant Sepulcre de Palera, entre d’altres.
Respecte dels documents testamentaris8, en l’àmbit besaluenc comptem amb almenys sis textos on es consigna l’existència o el projecte de fabricació de peces orfebres9. Són els testaments de: 1)
el clergue Deilà de Beget (992), que deixa un anell d’or al bisbe de Girona i un anap (un vas de boca
ampla) de plata a la basílica de Sant Pere de Roma; 2) el comte Bernat Tallaferro (1013), que ofereix la
seva vaixella d’or i plata al monestir de Ripoll, on ha de retre sepultura, i allibera uns serfs a canvi que
dediquin certes quantitats en unces plata a fabricar creus i evangeliaris per a diverses esglésies dels
seus dominis; 3) el noble Pere Ramon (1138-1139), que llega a la seva vídua un anell d’or, tres culleres
de plata i un cifo (un vas amb nanses) del mateix metall, a més d’una copa també de plata per al pagament d’un deute; 4) el noble Berenguer de Terrades (1143), que ofereix un cifo de plata a la canònica de
Lledó; 5) el vescomte Hug I de Bas (1175), que dóna unes quantitats de moneda per a fabricar calzes i
creus per a alguns temples de les seves terres vescomtals; i 6) el bisbe de Girona Guillem de Cabanelles
(1245), que deixa una copa daurada a l’abat de Sant Esteve de Banyoles, que era familiar seu10.
Totes aquestes fonts que acabo d’esmentar, tant els testaments com els inventaris, permeten fer
una ullada a la realitat sumptuària del comtat de Besalú entre els segles xi i xii. La visió documental no
és pas completa, és clar (què no sabríem més, de conservar-se més inventaris o dotalies eclesiàstiques,
o més testaments privats?), però tot i així contrasta vivament amb la migradesa d’allò conservat, que
són sempre objectes d’ambició modesta i elaborats amb materials menors (coure, bronze), no pas amb
or i plata.

7 De Santa Maria es conserva l’acta d’una visita pastoral del 1429 on es consigna la presència de dues creus de plata
de gran interès, però que no corresponen a un context “romànic”. La primera és una creu de gran format, decorada amb
abundant pedreria, que deuria ser de l’estil de la creu de Vilabertran. La segona és el cèlebre Lignum Crucis que suposadament va dur Bernat Tallaferro de Roma l’any 1017, una creu de doble travesser (potser d’origen oriental) a la qual –es diu
en l’acta– s’havia afegit un peu gòtic amb les armes reials gravades. Publica el text: S. MANCEBO, “Visita abacial al priorat
de Santa Maria de Besalú”, a X Assemblea d’Estudis sobre el comtat de Besalú, Besalú, 2011, p. 242-261. Les dues creus encara
van ser vistes a principis del xix per Jaime Villanueva, que aporta detalls interessants en la seva descripció i corrobora la
cronologia gòtica de la primera (amb camafeus antics i una figura de Cristo con tres clavos). Vegeu: J. Villanueva, Viaje
Literario, vol. XV, Madrid, 1851, p. 86-91.
8 J. Duran-Porta, “Relinquo ad ipsa tabula de argento... La orfebrería en los testamentos catalanes de los siglos
xi-xii”, Anales de Historia del arte, 24, núm. esp. (2014), p. 119-131.
9
No tinc espai per fer una anàlisi detallada de tots aquests testaments. Sí que vull donar compte, almenys, de
l’edició de cadascun d’ells en diplomataris publicats: 1) S. Sobrequés, & S. Riera & M. Rovira (curs.), Els comtats de
Girona, Besalú, Empúries i Peralada, Barcelona, 2003, vol. II, p. 472-473; 2) E. Junyent, Diplomatari i escrits de l’abat Oliba,
Barcelona, 1992, p. 99-103; 3) J. Camprubí, La catedral de Girona entre 1101 i 1144. Col·lecció diplomàtica i estudi històric,
Girona, 2002 (UdG, tesi doctoral inèdita), p. 506-507; 4) E. Mallorquí, Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants
(9011-1300), Barcelona, 2013, vol. I, p. 254; 5) F. Monsalvatje, Colección diplomática del Condado de Besalú, tom. 1, Olot,
1901, p. 503-506; i 6) J. M. Marquès, El Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324),
Girona, 2009, p. 226-234.
10 A la tomba del bisbe Cabanelles, situada dins l’espai de l’antiga sala capitular de la catedral romànica que es va
redescobrir l’any 1930 (J. Morera, “La ‘sepultura común de los obispos’ en la catedral de Gerona”, Revista de Gerona, 19,
1962, p. 25-28), s’hi va trobar un calze i una patena d’estany, formant un modest aixovar funerari. Deuria tractar-se de
peces produïdes a Girona mateix, potser adquirides expressament per a ús funerari, i per tant no poden pas relacionar-se
directament amb l’àrea de Besalú.
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A continuació, organitzaré l’estudi panoràmic d’aquestes peces conservades en dos apartats
distints, un de primer dedicat a les obres llemosines, que són les més abundants, i un de segon dedicat
als objectes que podrien ser de producció local, o que en tot cas no són importacions de Llemotges.
Deixaré fora de l’anàlisi un grup de tres objectes de luxe que són també importacions però de context
oriental o islàmic: un encenser bizantí (o copte) i una capseta andalusina que provenen de Lladó, i un
bol de vidre islàmic localitzat a l’església de Sant Vicenç de Besalú. Objectes com aquests no entren
pas en la categoria de l’art “romànic” però sí que formaven part del patrimoni sumptuari de l’època, i
de fet eren singularment estimats. A banda de la seva bellesa i valor material, justament l’origen exòtic
els proporcionava un especial atractiu, i eren adquirits i utilitzats amb evident fruïció, més encara en
un indret com els comtats catalans on l’arribada, sobretot, de peces andalusines (o d’altres regions del
món islàmic) era relativament senzilla gràcies a la proximitat geogràfica i a les relacions, generalment
amistoses, entre les dues bandes de la frontera11.

Les importacions llemosines al comtat de Besalú
A partir de mitjan segle xii, si no abans,
aquestes importacions per via andalusina sembla que van disminuir dràsticament. Hi deuria tenir a veure, segur, l’expansionisme meri96

dional dels comtes de Barcelona, però també
l’evolució del gust i dels models sumptuaris,
que s’enfoquen ara més clarament cap al nord
ultrapirinenc. Entre les noves importacions
europees no cal dir que predominen de molt
els esmalts llemosins, que des de principis de
segle xiii inunden veritablement els tresors
eclesiàstics (i també els profans) de tot el continent12.
El document català més antic on s’esmenta l’obra de Llemotges és, precisament,
l’inventari de 1218 de Sant Joan de les Abadesses. S’hi consigna la presència de dues creus
processionals, sis canelobres, dues bacines,
un bàcul i un reliquiari, tot de opere lemonitio.
L’abundància d’objectes i la data del document
ens permeten pensar que l’interès per aquests

Fig. 1. Creu de Sant Joan (MEV 766) (foto: © MEV)

11 Vegeu, per a un context hispànic més ampli: J. C. Ruiz Souza, “Botín de guerra y Tesoro sagrado”, a Maravillas
de la España Medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Lleó, 2000, I, p. 31-39.
12 B. D. Boehm, “Opus lemovicensi: The Taste for and the Diffusion of Limousin enamels”, a Enamels of Limoges,
1100-1300, Nova York, 1996, p. 40-47. Per al context hispànic: F. Español, “Los esmaltes de Limoges en España”, a De
Limoges a Silos, Madrid, 2001, p. 87-111.
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productes podria haver començat fins i tot abans de 1200, tot i que naturalment no coneixem el moment exacte de l’arribada de les peces.
Per fortuna, una de les dues creus documentades en l’inventari s’ha conservat i és guarda avui
al Museu Episcopal de Vic (núm. inv. 766). No és una peça de primeríssima qualitat (fig. 1), però és
certament interessant i a més en coneixem la funció processional, que queda ben explícita en l’inventari: alias cruces eneas opere lemonitio que deferuntur in processionibus. Elaborada amb coure massís,
té forma potençada i una decoració molt simple gravada al metall, que consisteix en sanefes de petits
elements geomètrics (cercles i rombes, més grans i un xic més complexos al revers) situats a la franja
central tant del pal com del travesser de la creu. La creuera lleugerament discoïdal va ornamentada a
l’anvers per una gran figura d’aplic del Crucificat, segons el model de Christus Triumphans o Majestat.
Un model comú en l’escultura en fusta del romànic català, però que aquí segueix un esquema propi
vinculat a una tradició devocional, igualment potent, difosa per la mateixa zona de Llemotges13. La
figura vesteix un llarg colobium esmaltat en blau, és de bona mida i d’una notable correcció, encara que
queda lluny de l’exquisidesa d’altres aplics similars que hi ha en l’obra llemosina.
A les quatre potences de la creu hi ha també figuració aplicada, seguint el programa estàndard
de les creus processionals de l’època: La Verge i sant Joan als extrems del travesser, la figura d’Adam
ressuscitant a la base del pal i, a la part superior, una doble personificació del sol i de la lluna (la qual
no es conserva). També el revers de la creu és decorat amb
aplics: una placa amb una Maiestas Domini de mig cos a la creuera, i als quatre extrems potençats les respectives figures del
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Tetramorf (s’ha perdut l’àngel de Mateu de l’extrem inferior).
Totes aquestes figuretes són probablement obra d’un mateix
taller, que treballa amb uns paràmetres de representació despersonalitzats i una mica rudes. L’esmalt es limita únicament al
color blau, i en tot cas a la presència de petites perletes fosques
que deurien decorar els ulls d’alguns dels personatges, però
que també s’han perdut.
La Majestat de l’anvers és l’aplic de més bona qualitat
(fig. 2), i el seu tipus iconogràfic permet relacionar la creu
amb una sèrie de peces llemosines elaborades amb un plantejament similar. Encapçalen la sèrie dues creus conservades
al Museu Estatal d’Estocolm, provinents d’una església de la
població sueca de Navelsjö, els aplics de les quals tenen una
qualitat francament superior als de la peça catalana14. Les Ma-

Fig. 2. Detall de la creu de Sant Joan: Majestat de l’anvers (foto: Duran-Porta)

jestats que les presideixen exemplifiquen els nivells de precisió
i finesa a que poden arribar els orfebres llemosins, i tenen un paral·lel molt pròxim en un Crist conser13 L’origen d’aquesta tradició sembla trobar-se en una talla de la Majestat, recoberta de plata, que hi havia al monestir de Sant Marçal de Llemotges. Vegeu: E. Taburet-Delahay, “Appliqué Christ”, a Enamels of Limoges, Nova York, 1996,
p. 184-185.
14 B.-A. Andersson, Emaux limousins en Suède: les chaࡂsses, les croix, Estocolm, 1980, p. 19-21, 57-59.
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vat al Louvre, que també deu venir d’una creu15. És interessant
que tant les creus sueques com les inventariades a Sant Joan de
les Abadesses anessin per parelles, cosa que podria indicar un
tipus de producció específicament doble. Això és habitual en
els esmalts llemosins, on solen anar per parelles els canelobres,
les bacines, les canadelles o les plaques d’enquadernació de manuscrits. En fi, algunes altres creus conservades fora de Catalunya responen també al model de la de Sant Joan i s’hi acosten
força més en la qualitat d’execució; és el cas, particularment,
de la que es guarda al Walters Art Museum de Baltimore (fig.
3), malgrat la insòlita decoració puntejada de les vestidures del
Crucificat de l’anvers16.
Hi ha vàries peces llemosines més que provenen del
territori de Besalú, encara que són sempre de menor envergadura i valor que la creu santjoanenca. Malgrat que la quantitat
és considerable, no sembla que hagi de revelar cap interès particular al territori pels esmalts de Llemotges, la demanda dels
quals va generalitzar-se ràpidament a tots els comtats catalans.
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Fig. 3. Creu de Baltimore (núm. inv, 44
108) (foto: The Walters – CC0)

La primera d’aquestes peces deuria provenir també
d’una creu, que s’ha perdut. Es conserva només el Crist d’aplic
que en presidia l’anvers, ara segons la fórmula del Crucificat
sofrent (Christus patiens), que de fet és especialment habitual
en la producció llemosina. Figures d’aquest tipus poden ser de
qualitats molt distintes però sempre segueixen una estructura
similar, amb el Crist generalment coronat i cobert només amb
perizonium, que sol ser l’únic element esmaltat.
El crist de Centenys (fig. 4), al qual em refereixo, és un
exemple paradigmàtic d’aquest esquema. És també una obra
de cert nivell, encara que la qualitat costa una mica d’apreciar
per culpa de la degradació (li falten les dues mans, el rostre
està lleugerament deformat) i de la capa de brutícia que n’ennegreix la major part de la superfície daurada. Tot i amb així,
és evident que es tracta d’una peça ben proporcionada, amb
les traces anatòmiques ben articulades al tors i als braços mitjançant fines línies de gravat, i un rostre greu i barbat, amb els

Fig. 4. Crist de Centenys (MACB 688)
(foto: Duran-Porta)

ulls oberts, ressaltats per les habituals perletes de vidre negre
(fig. 5). Duu una corona grossa de tres merlets, que és una peça a part, soldada. El perizonium cau
una mica pesadament per la part posterior, deixant els genolls a la vista, i s’articula amb línies de
15 Taburet-Delahay, E., Appliqué..., 1996, p. 184-185.
16 Núm. inv. 44108.
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plec més aviat sòlides i verticals. Va esmaltat en el blau
intens característic dels esmalts llemosins, excepte una
franja central que es desplega cap amunt en forma de
cinyell, que és d’un color turquesa pàl·lid. Els peus són
ressaltats, una mica grosserament, sobre d’un supedani
trapezoïdal. Per descomptat, la petita creu de fusta on es
conserva clavada la figureta actua només com a evocació museogràfica de l’emplaçament original, que deuria
ser efectivament una creu, encara que figures del mateix
tipus també decoren algun altre tipus de peça llemosina,
en especial en cobertes de manuscrits17.
El Crist de Centenys es conserva al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (núm. inv. 688), on va
ingressar l’any 1969. Va ser descobert a la petita localitat
de Centenys, que pertany al municipi d’Esponellà, on es
conservava “clavat a la porta del ferrer”, segons es diu en
la documentació de l’ingrés18. Tal vegada la figura hauria

Fig. 5. Detall del Crist de Centenys (foto: Duran-Porta)

format part d’una creu pertanyent a la modesta parròquia del poble, dedicada a sant Iscle i a santa Victòria. Sembla
que aquest temple va dependre, en algun moment, del mones-
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tir de Sant Esteve de Banyoles, fet que ens permetria especular
si la creu (amb l’aplic conservat) no hauria pogut ser servida
des del monestir, cosa que evidentment no hi ha manera de
demostrar.
A més de les creus, un altre dels objectes llemosins que
van tenir una gran difusió van ser les píxides destinades a la
reserva eucarística. Seguint sempre una tipologia de capseta
circular amb coberta cònica, aquestes peces van ser exportades
arreu, i el seu cost reduït, derivat de la mida i del baix cost de
producció, deuria permetre que fins i tot esglésies i capelles
modestes poguessin obtenir-ne més o menys fàcilment.

Fig. 6. Píxide de Maçanet (MDG 140) (foto:
Museu d’Art de Girona. Fons Bisbat de Girona)

17 De tota manera, per norma general els aplics anaven incorporats a creus, que eren un dels productes estrella de
l’obra de Llemotges. A Catalunya es conserven alguns altres Crists llemosins similars importats també en època medieval:
un es va localitzar en unes excavacions al castell d’Ulldecona l’any 1999, un altre (de menor qualitat) prové del monestir de
Sant Miquel de Cruïlles i es conserva al Museu d’Art de Girona, i encara hi ha, a Tàrrega, l’anomenat “Sant Crist Trobat”,
que sabem que va ser descobert l’any 1650 al subsòl de l’església de Sant Antoni d’aquesta població, on encara avui es conserva. Vegeu, per a tota la sèrie: J. Duran-Porta, J., L’orfebreria romànica..., 2015, vol. II, p. 68-75.
18 Agraeixo el contrast d’aquesta informació tant a l’actual conservadora del museu banyolí, Andrea Ferrer, com al
seu predecessor, Josep Tarrús. Diria que el primer en publicar el Crist de Centenys va ser A. Noguera i Massa, “El Crist
tipus Llemotges a les comarques gironines”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 6 (1984-1985), p. 91104 (en esp. p. 96-98).
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Una d’aquestes píxides (fig. 6) es va trobar a l’església de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys,
població que era a l’extrem nord-oriental del comtat de Besalú. Descoberta l’any 1964 en un reconditori del peu de l’altar major, avui és al Museu d’Art de Girona (núm. inv. MD 140). Es conserva raonablement bé, tot i que ha perdut la característica creueta que en coronava el vèrtex superior. La tapadora
s’aixeca gràcies a una petita xarnera, i a l’interior del cos cilíndric s’hi dipositava la Sagrada Forma, per
a conservar-la i per a facilitar-ne el transport. El fet d’haver-se trobat dins del peu d’altar podria fer
pensar que s’hagués reutilitzat com a lipsanoteca, si bé cal tenir en compte que, a falta de relíquies, en
les consagracions dels altars s’empraven també de vegades hòsties consagrades, i això bé s’adiria amb
el tipus de recipient.
En qualsevol cas, la píxide de Maçanet és una mostra d’aquest tipus de modestes custòdies
eucarístiques, la decoració esmaltada de les quals pot oferir motius diversos. Predominen les píxides
amb ornament vegetal, de vegades molt geometritzat, i també les que incorporen grans medallons
amb figures angèliques, molt característiques. La de Maçanet combina uns motius vegetals arquetípics
del món llemosí (roleus en espiral que despleguen grans florons a l’interior, aquí ricament esmaltats
amb combinacions de turquesa, blau lavanda i blanc, i amb presència abundant de vermell) amb una
altra de les possibilitats decoratives de l’obra de Llemotges d’època tardana: les armories heràldiques.
L’ús decoratiu d’escuts heràldics és habitual en esmalts sobretot a partir de mitjan segle xiii,
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quan la utilització de les armories es consolida definitivament a Europa i aquestes incorporen als seus
originals valors identificatius i simbòlics una major complexitat estètica i acusen uns usos nous, que
podem anomenar lúdico-cortesans19. És veritat que algunes peces llemosines van identificades amb
els escuts dels seus promotors, però això s’esdevé només amb objectes que responen a projectes de comitència específics, i que són d’una certa ambició econòmica i monumental. En canvi, els tallers que
treballaven al marge d’encàrrecs concrets, tot fabricant objectes de manera seriada per a ser distribuïts
comercialment, podien incloure també motius heràldics en aquests objectes amb valor exclusivament
ornamental. És a dir: els decoraven amb escuts que no pertanyien ni tenien la pretensió d’identificar
cap llinatge20.
Aquest és el cas, sens dubte, de la píxide de Maçanet, on hi ha fins a quatre armories representades, sempre en combinació amb els motius vegetals i situades, de fet, dins de medallons esmaltats.
La forma dels escuts, que són allargats i amb la vora superior lleugerament còncava, segueix un model
d’armoria que es difon a la segona meitat del segle xiii.
Tots quatre escuts són diferents, però sempre van amb el camper daurat i gravat subtilment
en diferents esquemes de guilloché21. Al cos de la píxide n’hi ha un que porta una creu claviculada
perfilada de vermell però amb l’interior daurat, i un altre que incorpora un xebró blanc i decora els
espais lliures amb tres senzilles creus de color vermell. Pel que fa a la coberta, hi ha un escut amb tres
pals, blanc el del centre i vermells els altres dos, i un escut amb tres flors de lis també vermelles. Cap
d’aquestes armes té correspondència, com deia, en l’heràldica catalana, ni tampoc en la francesa, mal19 A. de Fluvià, Manual d’heràldica i tècnica del blasó, Cabrera de Mar, 2011, p. 9-17.
20 M. Pastoreau, “The Use of Heraldry in Limousin Enamels”, a Enamels of Limoges, Nova York, 1996, p. 339-342.
21 És a dir, amb una trama repetida de petits motius (puntejats, en zig-zag, etc.) gravats al coure, recurs que és característic de la producció llemosina tardana i que apareix freqüentment en els elements heràldics.
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grat que alguns elements (les flors de lis) evoquen
un context ultrapirinenc. Són purament decoratives, igual que les que trobem en moltes altres
píxides semblants, conservades fora de territori
català. De fet, algunes fórmules les veiem repetides només amb lleugeres variacions. Així, en
una píxide conservada a Baltimore hi ha tota una
sèrie d’escuts amb una creu claviculada amb l’interior daurat, tot i que perfilada sempre de color
turquesa, no pas vermell com en la de Maçanet22;
la flor de lis, per altra banda, la retrobem en una
píxide del museu del Louvre, si bé com a figura
singular i no triple, i esmaltada en color blanc per
comptes de vermell23.
Un altre objecte llemosí importat a les terres de l’antic comtat de Besalú és una petita canadella que es va trobar a finals de segle xix, sembla

Fig. 7. Canadella de Sant Quintí d’en Bas (foto Duran-Porta)

que enterrada, prop de l’església de Sant Quintí
d’en Bas; avui és al Museu Comarcal de la Garrotxa, a Olot (núm. inv. 1721)24. Es conserva fragmentàriament i ha perdut pràcticament tot l’esmalt que
en decorava la superfície, però tenint en compte el fet que coneixem relativament poques canadelles
llemosines, es tracta d’una peça interessant.
Ha arribat trencada en sis fragments (fig. 7), que poden més o menys unir-se i formen una (i no
pas dues, com de vegades s’ha dit) d’aquestes petites ampolletes que s’utilitzaven per a contenir l’aigua
i el vi de missa. Com que anaven sempre en parelles, cal pensar que ha desaparegut la companya de la
que es conserva, que respon a un esquema tipològic freqüent en la producció llemosina: un recipient
de base quasi esfèrica i coll estret lleugerament desplegat enfora, amb un nus convex al centre d’aquest
coll del qual sobresurt una vara metàl·lica que sosté el broc per on s’aboca el líquid, llarg i estret (i que
és l’únic element que falta a la canadella d’Olot). L’ampolla se sosté per mitjà d’una fina nansa ondulada, connectada amb la tapadora superior, i disposa també d’un petit peu circular.
La decoració d’aquest objecte segueix també l’habitual pauta llemosina, amb presència recurrent dels motius vegetals enrotllats i, a la part esfèrica inferior, inclosos en sengles medallons, dues
grans figures d’àngels pràcticament de cos sencer que neixen de núvols ondulats. La peça seria semblant
a la canadella que es conserva, en condicions més bones, a la Biblioteca Nacional de França, provinent
22
44.252.

La peça inclou també caboixons encastats, que es combinen amb les armes: Walters Art Museum, núm. inv.

23 E. Taburet-Delahaye, “Pyx”, Enamels of Limoges, Nova York, 1996, p. 371.
24 Va ingressar al Museu-Biblioteca d’Olot (precedent del Museu Comarcal) l’any 1905, oferta pel notari Nonet
Escubós, aleshores alcalde de la vila. Vegeu: J. Murla, “Peces dels museus: canadelles romàniques”, La Comarca d’Olot, 71
(1980), p. 7. L’any 1980, per cert, va ser robada, junt amb algunes altres peces, probablement per Erik el Belga; es va recuperar un parell d’anys després a Alemanya, i va reingressar al museu l’any 1983.

101

Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú, 4, 2018
del tresor de l’abadia de Saint-Denis i
datada a mitjan segle xiii25.
La canadella olotina deu ser
de datació similar. He esmentat abans
el testament del vescomte Hug I de
Bas (1175), que mostra l’interès de
la nissaga vescomtal besaluenca per
a fornir amb instrumental litúrgic
les esglésies que quedaven sota el seu

Fig. 8. Naveta de Besalú (MNAC 12093) (foto: MNAC, Calveras, Sagristà, Mérida)

patrocini. L’arribada de la canadella
és posterior a l’època que retrata el
document en qüestió, i tampoc no podem assegurar que l’impuls per a adquirir-la s’originés en
context profà; els esmalts de Llemotges arribaven,
de fet, per vies diverses, sembla que sobretot per
circuits comercials en que participaven els eclesiàstics més que no pas els nobles laics. Val a dir
que l’església de Sant Quintí d’en Bas depenia di102

rectament de la canònica de Santa Maria de Besalú, i fóra potser aquesta connexió amb la potent
comunitat de canonges el que podria explicar
l’arribada de l’objecte; novament, però, d’aquesta
possibilitat no en tenim cap mena de prova.
Encara tres altres objectes llemosins formen part del catàleg de l’orfebreria besaluenca
conservada, tots tres vinculats a la crema de l’encens: una naveta d’origen poc clar i un parell d’encensers, un dels quals relacionat amb la naveta i
d’origen igualment incert, i un altre que prové de
la parròquia de Sant Llorenç de Campdevànol, al
pagus ripollès.
De la naveta (fig. 8) ja n’he parlat alguna
altra vegada26. Es conserva al Museu Nacional

Fig. 9. Carta de Celestí Dupont a la Junta de Museus (1906),
on s’esmenten la naveta i l’encenser besaluencs avui conservats al MNAC (foto: Arxiu Nacional de Catalunya, fons:
ANC1-715)

d’Art de Catalunya (núm. inv. 12093), on durant força temps va ser anomenada “naveta d’Ars” en
creure’s que venia de l’església alturgellenca de Sant Martí d’Ars, una petita població a tocar d’Andorra.
L’origen d’aquesta falsa atribució es deu a l’existència al museu d’una altra peça llemosina, una píxide,
que sí que prové d’aquest temple i que va ser adquirida per la Junta de Museus l’any 1906, just després
25 B. D. Boehm, “Cruet”, Enamels of Limoges, 1100-1300, Nova York, 1996, p. 382-383.
26 J. Duran-Porta, J, “Precisions sobre l’origen de l’anomenada ‘naveta d’Ars’”, Butlletí del MNAC, 10 (2009), p.
143-149.
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d’haver-se comprat també la naveta. Resolta la confusió, un cop d’ull als documents sobre la compra
de la peça permet plantejar la possibilitat que provingués de la zona de Besalú (o de la mateixa vila),
segons afirmava l’artífex de l’adquisició, Josep Pijoan (“creyem que prové de Besalú”, publica27), que
havia rebut la informació del marxant que va oferir-la a la Junta, Celestí Dupont. Concretament, en
una carta enviada per Dupont en data del 12 de juliol de 1906 (fig. 9) es diu, en efecte, que tant la naveta com un encenser oferts pel comerciant tenien aquest origen: “todo es procedente de Besalu Prv
Gerona”28.
Les navetes eren recipients que s’empraven per a la guarda i el transport dels grans d’encens
que després es cremaven als encensers; el nom prové de la forma que solien tenir, a manera de petita
quilla de vaixell o “nau”, coberta per una tapadora mòbil. Són objectes també habituals de la producció llemosina, i per les seves dimensions i format solen resultar més aviat peces modestes. Aquesta,
en particular, és interessant per la combinació de dos recursos ornamentals diferents que s’afegeixen
a la combinació habitual de fons esmaltat en blau i motius vegetals (aquí, més aviat discrets) en reserva daurada. El primer d’aquests dos recursos són els caboixons encastats, que se situen als extrems
dels dos triangles curvilinis que formen la tapadora del recipient; les pedres, de forma ovalada, són
en realitat vidres transparents de color verd, però l’ús d’aquest tipus de gemmes d’imitació és típica
de l’orfebreria del segle xiii i estava ben valorada, encara que no fossin veritables pedres precioses. El
segon recurs és l’aplicació central de dos petits medallons de coure calat decorats amb una figura de
drac o rèptil que es cargola sobre sí mateix; és un motiu propi també del que podem anomenar marginalia de Llemotges, però infreqüent en la decoració de peces tan petites. La combinació d’aquests dos
recursos singularitza la peça del MNAC, encara
que no és pas l’única naveta que els incorpora tots
dos; ho fa també, per exemple, la que es conserva
al Metropolitan de Nova York, que té un curiós
perímetre lobulat29.
L’encenser ofert per Dupont juntament
amb la naveta, igualment comprat per la Junta de
Museus, provenia també de l’àrea de Besalú. S’ha
identificat, sens dubte, amb l’encenser del MNAC
que té número d’inventari 12113 (fig. 10), una
fotografia del qual va ser publicada per Pijoan
el 190730. Es tracta d’una peça que mostra un es-

Fig. 10. Encenser de Besalú (MNAC 12113) (foto: MNAC,
Calveras, Sagristà, Mérida)

27 J. Pijoan, “Noves adquisicions del Museu de Barcelona”, Il·lustració Catalana, V (1907), p. 800.
28 La carta la va localitzar Clara Beltran Catalán, que la reprodueix en el seu excel·lent estudi sobre la figura de l’antiquari Dupont: C. Beltrán, Celestino Dupont (1859-1940) y el comercio de antigüedades en Cataluña: de la esfera privada
al ámbito internacional, Barcelona, 2014 (Universitat de Barcelona, treball de final de Màster), p. 340. Com que es tracta
d’un treball inèdit, he volgut publicar també aquí una reproducció del document, l’original de la qual es guarda a l’Arxiu
Nacional de Catalunya.
29 Núm. inv. 17.190.126. Vegeu: M. E. Frazier, “Medieval Church Treasuries”, The Metropolitahn Museum of Art
Bulletin, 43, 3 (1985-1986), p. 21.
30 En l’article citat a la nota 27 (p. 800). He d’agrair a Clara Beltrán que tan amablement hagi atès la meva demanda
d’informació sobre aquest encencer, del qual jo no tenia pas present la imatge publicada. La identificació de l’objecte està
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quema ben característic de la producció llemosina
però sense rastre d’esmalt, que aparentment mai no
hi va estar previst. L’estructura combina una base
semiesfèrica amb una gran coberta cònica de tipus
pseudoarquitectònic, al centre de la qual s’obren
dos frisos d’obertures calades en forma d’arc ultrapassat; sota dels frisos hi ha uns aplics calats semblants als de la naveta, decorats amb una figura replegada d’animal amb ales.
La presència d’aquests aplics calats és habitual en encensers llemosins. Apareixen també en
la decoració de l’encenser de Campdevànol (fig.
11), que respon de manera normativa als cànons
tipològics i ornamentals de l’obra de Llemotges, incloent-hi la superfície esmaltada en el característic
color blau. Es conserva al Museu Episcopal de Vic
(núm. inv. 184), perquè la regió ripollesa formava
part de la diòcesi osonenca i no pas de la de Girona
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com el territori nuclear del comtat de Besalú31.

Fig. 11. Encenser de Campdevànol (MEV 184) (foto: ©
MEV)

L’encenser de Campdevànol és una mica
més corpulent que el del MNAC, amb l’acostumada base semiesfèrica i una coberta robusta, tramada
també per dues files d’obertures en forma d’arcades ultrapassades que condueixen cap al vèrtex superior, de forma cònica i coronat per un petit pom, on hi ha l’anella per a la cadeneta central de suspensió.
El cos principal va decorat amb un rengle de medallons amb figures angèliques de mig cos, sempre
en reserva, combinats a ritme de dos per un amb els mateixos aplics calats amb la figura del rèptil alat
que hem conegut en les peces anteriors. No queda pràcticament esmalt, només un rastre puntual de
turquesa (malgrat que hi predominava el normatiu blau més fosc) a la part superior.
La producció d’encensers a Llemotges és potser menys rellevant que la d’altres tipus de peces,
tal vegada perquè l’esmalt no resistia sempre bé l’escalfor que produïa la crema de l’encens a l’interior.
En tot cas, es conserven alguns altres encensers de format similar al de Campdevànol, com un que
guarda el Museu de Belles Arts de Llemotges (núm. inv. 276), amb una sola fila d’obertures però amb
un esquema decoratiu molt semblant, que combina el fons vegetal, els medallons amb àngels i els
aplics calats. Es data al segon terç del segle xiii, cronologia que convé també –diria que per la banda
alta– a la peça de Campdevànol.
L’encenser ripollès tanca el catàleg de peces llemosines conservades que es vinculen amb el
comtat de Besalú. Són totes peces modestes, també la creu de Sant Joan de les Abadesses que encapçala
perfectament resolta, de fet, a: Beltrán, C., op. cit., 2014, p. 152, 308.
31 Malgrat l’intent de Bernat Tallaferro d’establir-hi un bisbat, que va ser sancionat pel Papa Benet VIII però que va
durar només tres anys, de 1017 fins a la mort del comte, el 1020. El bisbat besaluenc incloïa tots els territoris sota domini
feudal del Tallaferro, tant el pagus ripollès com el Vallespir i els territoris adjacents de la Fenolleda i el Perapertusès: J. Frigola, “Mil anys del bisbat de Besalú”, Revista de Girona, 302 (2017), p. 40-41.
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el grup, i representen bé els tipus i formats dels objectes llemosines que més van exportar-se durant el
segle xiii per tot l’Occident: útils litúrgics elaborats amb una certa descurança, en un sistema de treball
que tendia certament a la seriació i que reduïa costos i temps a base d’utilitzar un llenguatge reiteratiu
i unes fórmules de representació molt codificades. Tot això convenia a les necessitats de la demanda,
però inevitablement va fer decaure la qualitat de l’obra llemosina que, amb puntuals excepcions, de
seguida va perdre la riquesa cromàtica, l’esperit dinàmic i el vigor compositiu amb què havia nascut a
mitjans de segle xii. El seu èxit, però, va ser espectacular, i el seu comerç va estendre’s a tot el llarg de
la centúria tretzena i encara més enllà, tal i com testimonien alguns documents impositius de la baixa
Edat Mitjana32.
Obra conservada de producció (possiblement) local
Només tres de les peces sumptuàries que tractarem aquí són obres al marge de la producció
llemosina. És possible, aleshores, que siguin peces elaborades en algun taller local, però en realitat
no en tenim una certesa absoluta, perquè naturalment la circulació
d’objectes metàl·lics a l’Occident medieval no es limitava només als
esmalts de Llemotges. Aquestes tres peces són encensers de bronze,
dos dels quals pràcticament idèntics i elaborats per un mateix taller,
i un altre que respon a plantejaments formals i decoratius diferents.
Potser són més interessants els dos primers, que són els que
més fàcilment poden ser considerats producció catalana. Un d’ells
es conserva al Museu d’Art de Girona (núm. inv. MD 22) i prové de
l’església de Santa Maria de Freixe, a Mieres (fig. 12), mentre que

Fig. 12. Encenser de Santa Maria de
Freixe (MD 22) (foto: Museu d’Art de
Girona. Fons Bisbat de Girona)

Fig. 13. Encenser de Viladonja i encenser “3872” (MEV 10768 i MEV
3872) (foto: Duran-Porta)

32 Per a la península ibèrica és coneguda la referència a la merceria de Limoias que hi ha en uns aranzels càntabres
de finals de segle xiii, publicats per: A. Castro, “Unos aranceles de Aduanas del siglo xiii”, Revista de Filología Española,
VIII (1921), p. 1-29, 325-356; IX (1922), p. 266-276; X (1923), p. 113-136. Més tard, també s’esmenta obra de Limoges en un
peatge de la localitat aragonesa d’Ainsa que data del 1437: R. Arroyo, “El peaje de Ainsa en el comercio pirenciao (1937)”,
Cuadernos de Historia Jerónmo Zurita, 14-15 (1963), p. 201-207.
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l’altre va pertànyer a la parròquia de Santa Eulàlia de Viladonja (al sud de l’actual comarca ripollesa,
municipi de les Llosses) i es conserva a l’Episcopal de Vic (núm. inv. 10768) (fig. 13).
El format de tots dos segueix l’estructura esfèrica habitual dels encensers romànics, amb un
petit peu inferior circular i tres parells d’anelles a l’equador, on se sostenien les cadenetes de suspensió.
La base de l’encenser del Freixe és completament llisa, mentre que la del de Viladonja té un fris calat
a la vora superior, que resulta la continuació de la decoració de la coberta. Aquesta decoració, calada
per a permetre la sortida del fum, s’organitza mitjançant una sèrie d’amples tiges vegetals, no gaire
delicades, que defineixen tres grans espais semicirculars tangents. Presideix l’interior d’aquests espais
un medalló decorat amb un animal quadrúpede en una posició que, en termes heràldics, podríem
definir com a “passant” (amb una pota davantera alçada, i el cap girat enrere). I corona els encensers
una cimera cònica –mig trencada en el de Mieres– acabada en una anella per a fermar-hi la cadena
suspensora central.
És difícil identificar bé l’animal dels medallons calats, que és el motiu iconogràfic central de
l’ornamentació: tant podria ser un cèrvid com un carnívor, bé un felí o –potser més probablement– un
llop. Sigui com sigui, es tracta d’un motiu genèric que forma part del repertori de recursos zoomorfs
utilitzats per la plàstica plenomedieval, potser inspirat per antics models tèxtils. Significativament,
apareix de forma habitual en el romànic català, i especi106

alment (encara que les formulacions puguin ser un xic
diverses; el cap sol mirar cap endavant) s’utilitza en espais
secundaris del mobiliari de fusta policromada o decorada amb guix, típica de l’àrea pirinenca. El veiem sobretot
en mobles del segle xiii (frontal d’Esterri de Cardós, baldaquí de Toses), però també en alguna peça primerenca,
com al magnífic frontal d’Ix, que es data al segon quart
del xii.
És clar, la sola presència del motiu no justifica un
context de producció local, però a banda d’aquests dos
encensers besaluencs se’n conserven dos més que responen també exactament al mateix esquema, tots dos igualment localitzats en territori català encara que no se’n pugui concretar la procedència exacta. Un és, avui, també
al museu de Vic, amb número d’inventari 3872 (fig. 13),
mentre que l’altre, curiosament, es conserva al tresor de
la catedral de la ciutat alemanya de Limburg an der Lahn
(Hessen), on hauria arribat modernament a través del comerç d’art. La relació entre aquests quatre encensers és

Fig. 14. Encenser de la sèrie “catalana”, en col·lecció particular mallorquina (?) (foto: Arxiu Mas,
Gudiol, núm. D-1274).

indiscutible, tal i com ha posat de relleu Hiltrud Westermann-Angerhausen en el monumental corpus d’encensers medievals de bronze publicat fa pocs anys33.
33 H. Westermann-Angerhausen, Mittelalterliche Weihrauchfâsser von 800 bis 1500, Petersberg, 2014, p. 159-160
i 463-464.
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L’autora, per cert, inclou encara un cinquè encenser a
la sèrie, que se suposa forma part d’una col·lecció privada de Mallorca i que es coneix únicament per una
antiga fotografia de l’Arxiu Mas (fig. 14)34.
Westermann-Angerhausen dubta d’atribuir a
aquests encensers un origen nord-italià o català, però,
tenint en compte que pràcticament tots els exemplars
tenen relació directa amb Catalunya, em sembla que
és més lògic considerar-los sorgits d’algun taller efectivament instal·lat als comtats catalans, que deuria
treballar cap a la primera meitat del segle xiii. No podem pas saber on hauria radicat aquest taller dedicat
a la manufactura del bronze, però tenint en compte la
Fig. 15. Encenser de Pujarnol (MD 24) (foto: Museu
d’Art de Girona. Fons Bisbat de Girona)

geografia de les procedències conegudes podria resultar temptador pensar en el monestir de Ripoll. És una

hipòtesi, però, que se sustenta només en l’envergadura
del tresor monàstic ripollès i en la confirmació que l’abadia va disposar intermitentment de tallers
dedicats a la producció en metall. Més enllà d’això, cal reconèixer que res no lliga de manera concreta
amb Ripoll els objectes conservats35.
De l’església de Sant Cebrià de Pujarnol, a Porqueres, en prové l’últim encenser besaluenc, que
ja no pertany a la sèrie dels anteriors (fig. 15). Es tracta d’un encenser de forma més perfectament esfèrica i adornat amb decoració exclusivament vegetal, val a dir que executada de manera vigorosa. Se
sustenta damunt d’un peu circular de diàmetre considerable, i anava originalment suspès per quatre
cadenes (que no es conserven) agafades en quatre –i no tres– parells d’anelles equinoccials, més la
cinquena lligada a l’anella del cim superior de la coberta. La decoració va calada en aquesta coberta
i només gravada a la base, repetint un patró de roleus vegetals que neixen d’una mena de mascarons
grotescos invertits i acaben en unes palmetes interiors de forma més o menys quadrilobulada. La carnositat de les tiges, la correcció geomètrica i l’exquisidesa lineal del traç proporcionen un inequívoc to
classicitzant a l’ornamentació, i evoquen una producció de cert nivell, pulcrament executada.
Conservat al museu de Girona (núm. inv. MD 24), l’encenser de Pujarnol tampoc no és una
peça única sinó que pertany a un ampli grup d’encensers de característiques similars, dels quals una
bona colla –però no pas tots– provenen també d’esglésies catalanes. N’hi ha un que ve de Santa Maria
de Covet, avui al Museu Episcopal de Vic (núm. inv. 4418); un altre que prové de Pedrinyà (del qual
queda només la base), al Museu d’Art de Girona (MDG 23); i almenys cinc més que es conserven al

34 La pertinença a la col·lecció mallorquina no l’he poguda pas confirmar (la dada es conserva en la documentació de
la imatge, a l’Arxiu Mas). M’ha semblat interessant publicar aquí la fotografia en qüestió, que no s’inclou al corpus del 2014.
35 L’església de Viladonja sí que depenia del monestir, però la de Santa Maria del Freixe era propietat de la canònica
de Santa Maria de Besalú. L’encenser 3872 conservat a Vic ha de provenir d’una església de la diòcesi osonenca, i és per tant
probable un origen ripollès o pròxim a la comarca de Ripoll. En qualsevol cas, no podem fer res més que recalcar aquesta
proximitat geogràfica.
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Museu Nacional d’Art de Catalunya, de procedència incerta però també molt segurament d’origen
local36.
Hi ha algunes diferències entre els diversos exemplars d’aquesta sèrie, però està clar que tots
segueixen un mateix arquetipus. L’origen del model no ha de ser necessàriament local, perquè es conserva un segon grup d’encensers anàlegs en territori germànic, a la zona del Rin. Westermann-Angerhausen, que cataloga la majoria d’exemplars, proposa que es tracti d’una producció nord-italiana
després exportada en aquesta doble direcció renano-catalana37. És una hipòtesi plausible, basada en la
comparació amb altres peces de més segura procedència itàlica, però tampoc no haurien de descartar-se altres possibilitats, com l’existència de diferents focus de producció a partir de la difusió d’un
mateix model.

Breu conclusió final
Els objectes d’orfebreria d’època plenomedieval que es conserven vinculats a Besalú són relativament nombrosos si tenim en compte la dimensió del territori, però ofereixen una visió extraordinàriament reduïda i parcial de la realitat sumptuària de l’antic comtat, que els documents antics
ens ajuden a copsar una mica millor. Hem vist com les obres conservades són sobretot importacions
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llemosines, interessants però menors, potser amb l’excepció de la notable creu de Sant Joan de les
Abadesses, que en certa manera presideix tot el panorama. Els dos encensers de bronze decorats amb
medallons animals evoquen una producció local, en aquest cas també de certa modèstia, que hem
volgut imaginar relacionada amb el potent focus productiu de Ripoll.
Voldria dir, per acabar, que expressament he deixat fora de l’anàlisi una peça fonamental de
l’orfebreria catalana com és el Missal de Sant Ruf, conservat a la catedral de Tortosa. Les cobertes
d’aquest cèlebre manuscrit incorporen dues plaques de coure decorades amb esmalt champlevé que
no segueixen modes llemosins i l’origen de les quals és encara un misteri. Però l’enquadernació i l’obra
dels marcs de plata que envolten aquestes plaques crec haver demostrat que sí que van ser fetes a Catalunya, precisament en un context ripollès segons revelen les dues inscripcions que hi ha gravades a
la plata, que responen directament i de manera inequívoca a la cultura llatina del monestir de Santa
Maria38. Per tant, i almenys de manera tangencial, el missal és també una obra besaluenca o, si més no,
amb vincles amb l’antic territori besaluenc. Plantejar amb quin objectiu específic es van fer aquestes
cobertes i com van acabar arribant a Tortosa, i en particular esbrinar l’origen concret de les plaques
esmaltades (que apunten al món germànic, em sembla), són preguntes que queden encara pendents
i que ens allunyaran, a la fi, de les belles terres del comtat de Besalú a les quals han estat dedicades
aquestes pàgines.

36 Núms. inv. 12104, 12109, 12111, 12116, 12118. Almenys tres d’aquestes peces van ser adquirides el 1903 a Celestí
Dupont. La procedència catalana s’afirma explícitament en l’antic catàleg del Museu d’Art de la Ciutadella (precedent del
MNAC) del 1926: J. Folch i Torres, Catálogo de la sección de arte románico. Museo de la Ciudadela, Barcelona, 1926, p.
88-89 i 92-93.
37 H. Westermann-Angerhausen, H., Mittelalterliche Weihrauchfâsser..., 2014, p. 181-185.
38 J. Duran-Porta, J., L’orfebreria romànica..., 2015, vol. I, p. 482-488.

