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INTRODUCCIÓ
Lo que un segle bastí l’altre ho aterra. Amb aquest vers Jacint Verdaguer iniciava la darrera estrofa del poema Los dos campanars, publicat com a epíleg en la segona edició de l’obra Canigó (1901).
Les paraules del poeta de Folgueroles són vàlides per a la majoria de poblacions i ciutats catalanes,
inclosa la vila de Besalú, que malgrat la seva fisonomia medieval ha perdut al llarg dels darrers segles
diversos elements patrimonials de notable interès, com el claustre del monestir de Sant Pere, el castell comtal o el campanar de Santa Maria. Les causes han estat diverses i sovint complexes: guerres,
saquejos, espoli, terratrèmols, aiguats i riuades, reformes arquitectòniques, abandó... La desaparició
de patrimoni medieval, de fet, va iniciar-se a la mateixa edat mitjana. En són exemples la construcció
ex novo de l’actual església de Sant Pere a la segona meitat del segle xii, que va suposar l’enderroc integral de l’església consagrada el 1003, o l’aterrament d’un tram important de la muralla del segle xi
per permetre el creixement urbà. No hi ha dubte que l’aspecte de la població al final de la baixa edat
mitjana devia recordar poc a la Besalú capital comtal del segle x, més enllà de mantenir-ne l’esquelet.
Els edificis s’havien renovat, les esglésies reconstruït i les muralles, que a vegades eren més una barrera que una defensa, ampliat. Resulta evident que aquests canvis no eren vistos aleshores, ni tampoc
durant les centúries modernes, com una pèrdua patrimonial, sinó com una millora i modernització
de la vila, una actualització necessària. No és fins a finals del segle xviii quan trobem, a través de les
descripcions de Francisco de Zamora1, les primeres evidències d’interès arquitectònic per alguns dels
monuments de Besalú. Així Zamora defineix el pont com a magnífico, o el claustre de la col·legiata de
Santa Maria com a antiquísimo, con columnas pareadas, en cuyos capiteles están esculpidas prolijamente
figuras de hombres i animales. Pocs anys després, el 1818, hi ha notícia que l’agrònom i historiador ceretà François Jaubert de Passa va visitar Besalú amb la voluntat de consultar documentació medieval i
estudiar i dibuixar les esglésies, però n’hagué de marxar sobtadament, fins i tot escortat, per culpa dels
recels que despertava entre els locals la presència d’un francès tot just uns anys després de l’ocupació
napoleònica2.
1
Francisco de Zamora va visitar la vila el gener de 1790. El seu manuscrit, titulat Diario de los viajes hechos en
Cataluña, fou publicat íntegrament per primera vegada l’any 1973 en una edició de Curial.
2 J. Saquer, “Aventures d’un arqueòleg francès a Besalú l’any 1818”, VII Assemblea d’Estudis sobre el Comtat de
Besalú, 1992, 121-126.
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Aquesta consciència patrimonial incipient, tanmateix, no va ser suficient per impedir les severes destruccions esdevingudes durant la tercera guerra carlina i la Guerra Civil, especialment en
els béns eclesiàstics. Era la primera vegada que es malmetia patrimoni històric per motius netament
ideològics, que no responien a finalitats militars. Tampoc es va poder frenar l’espoli artístic patit entre
finals del segle xix i inicis del xx, i que va comportar, entre altres coses, el desmantellament parcial
del conjunt de Santa Maria. En aquesta ocasió, però, l’oposició va ser ferma, i no tan sols des de l’àmbit
intel·lectual, amb lamentacions amargues de personatges com Francesc Monsalvatje3, sinó també popular. Prova d’això és la notícia publicada el 9 d’agost de 1918 al Diario de Gerona de Avisos y Noticias,
titulat Una mutilació lamentable, escrit poc després de la venda de nombrosos elements escultòrics de
Santa Maria, inclosos diversos capitells, la porta del claustre i el timpà decorat de la portalada principal
de l’església. A banda de qualificar els fets com una mutilació barroera i inconscient, el text insisteix
en la importància simbòlica que l’antiga col·legiata tenia pels besaluencs i besaluenques: El poble al
veure arrebassar les pedres ornamentals de la vella Colegiata, s’és estremit com si li arrenquessin la seva
ànima, com si li llavessin lo més preuat del seu ésser. Ningú de Besalú volgué col·laborar ni materialment
a transportar la pedra extreta; mans forasteres hagueren de ser les que consumaren la obra.
L’objectiu del present article no és altre que el d’aplegar i compilar tot aquest conjunt de dades
referents a la pèrdua i destrucció del patrimoni medieval de la vila. La majoria d’elles ja han estat pu-
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blicades en diverses obres d’història local, però generalment de manera dispersa i sense una visió de
conjunt. D’altres, com l’enderroc de l’església de Santa Maria del Bell-lloc, són inèdites. Per tal d’oferir
una lectura més global no ens cenyirem només als edificis romànics, sinó que ampliarem el marc
cronològic a tota l’edat mitjana. Tot i això, quedaran fora diversos edificis bastits a l’època moderna,
alguns de gran transcendència històrica per a la població com la capella dels Dolors (1704) o la casa
de l’abadia de Sant Pere (remodelada a mitjan segle xviii), que no van sobreviure, per raons diverses,
als infortunis de la història.
EL PATRIMONI PERDUT
Les muralles
La història i evolució de Besalú pot definir-se a través de les seves muralles, testimonis fidels
de les necessitats defensives i urbanístiques de la vila al llarg de l’edat mitjana. El recinte primigeni va
ser erigit en època carolíngia, a començaments del segle ix4, i encerclava el denominat castrum bisulduni, que incloïa el puig de Santa Maria, la Devesa i la part nord-oriental de l’actual carrer Tallaferro.
Ja al segle xi fou necessari ampliar les muralles per tal de protegir el burg sorgit a redós del primer

3 F. Monsalvatje, Noticias Históricas, vol. II, 1890, 77-78. En referència a l’espoli artístic de Santa Maria, Monsalvatje escriu: Sus artísticos restos pronto desaparecerán, como ya han desaparecido su claustro, ante la diferencia y abandono
de los que más deberían mirar por su conservación… Besalú aun hoy conserva restos de su glorioso pasado; mas de la manera
que éstos van desapareciendo, ¿qué le quedará mañana?... Hoy la iglesia es casi una ruina y pronto lo será totalmente, pues,
según se nos ha asegurado, el propietario está gestionando la venta del tímpano y de la puerta lateral N., restos que quedan de
su naufragio. Su claustro ha desaparecido, habiendo vendido algunos de sus capiteles á unos viajeros ingleses que visitaron sus
ruinas.
4

J. Sagrera, Les muralles de Besalú. Restitució cartogràfica, Ajuntament de Besalú, 2010, 27.
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tancament, que havia quedat àmpliament superat5. A grans trets, el nou mur comtal naixia de l’extrem
septentrional de Santa Maria i es dirigia vers ponent, tot tancant l’església parroquial de Sant Vicenç
i el barri del Torell. A continuació baixava fins trobar el torrent del Ganganell –que feia la funció de
fossat defensiu– i el seguia fins a la seva desembocadura al Fluvià. D’allà vorejava la riba del riu en
direcció nord-est i a l’alçada del pont efectuava un gir fins entregar-se a la vella muralla del Rocafort.
Besalú encara va viure la construcció d’un tercer i últim perímetre murat, que es va començar a alçar
el 1363, prèvia autorització dos anys abans del rei Pere III6. En aquesta ocasió l’ampliació, que incorporava intramurs el monestir i el prat de Sant Pere, va suposar un augment significatiu de l’espai urbà
disponible, tot fixant uns límits que no serien sobrepassats fins pràcticament el segle xix.
De la mateixa manera que la construcció de cadascuna d’aquestes muralles aporta dades transcendentals sobre l’estructuració de la població, també resulta enormement valuosa, per més paradoxal
que pugui semblar, la informació referent a la seva destrucció i enderroc. De fet, dels aproximadament
1760 metres de perímetre que mesuraven els tres recintes defensius junts –650 el primer, 650 el segon i
460 el tercer– actualment solament es conserven uns 630 metres, poc més d’un terç del total, repartits
en trams fragmentaris i generalment molt alterats. El mateix passa amb els portals, dels quals únicament quatre han perviscut fins als nostres dies –el portal dels Horts, el de Rocafort, el de la Força i el
del Pont– i amb les torres, amb només sis conservades –torre Lardera, torre rodona de la Devesa, torre
del portal de la Força, torre del carrer Rocafort i les dues torres del Pont, per bé que molt reconstruïdes– de les com a mínim tretze que hi havia a la baixa edat mitjana, sense comptar les que devia tenir
el castell.
Deixant de banda l’enderroc parcial de la muralla del Ganganell, esdevinguda entre finals del
segle xiii i el xiv per raons de creixement urbanístic, el primer gran revés viscut per les defenses medievals besaluenques va tenir lloc arran dels terratrèmols de la sèrie olotina de 1427 i 1428. Per bé que la
documentació del moment no és massa explícita sobre el dany ocasionat a les muralles –les referències
de desperfectes en edificis civils són, en canvi, abundants–, hi ha evidències arqueològiques sòlides
que confirmen que alguns trams van quedar severament afectats, com la muralla de la Devesa7, i altres
completament anorreats fins al punt que fou necessari construir-los de nou, com el pany de mur limítrof amb el barri suburbial de Capellada8. Molt més específic és un document sensiblement més tardà,
de 1447, conservat a l’Arxiu Comarcal de La Garrotxa i estudiat recentment per Jordi Sagrera9, on les
autoritats municipals acorden la reparació de les muralles, que semblen trobar-se en un estat força
degradat. Malgrat el text no especifica la causa dels danys, és versemblant atribuir als sismes una part
important de la culpa.
5

Ibid., 11.

6 J. Frigola, “Intervenció arqueològica al carrer de la Font de Besalú”, Desenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, 2010, 553.
7 F. Busquets, R. Dehesa, M. Fàbregas, M. Freixa, E. Vilas, “Excavacions arqueològiques a Besalú (C. Major,
del Pont Vell, Portalet i el sector de la Devesa) durant els anys 1996-1997”, VIII Assemblea d’Estudis sobre el Comtat de
Besalú, 1997, 351; 358-359.
8 J. Frigola, J. Frigola, “El jaciment dels horts del carrer Tallaferro (Besalú, la Garrotxa). Campanya de 2011”, XI
Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, 2012, 317.
9

J. Sagrera, Op. cit., 13-18.
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A part dels terratrèmols, Besalú va haver de conviure periòdicament –1321, 1403, 1421, 1426,
1764, 1870, 1907, 1940... – amb riuades i inundacions. Una de les més grans fou la de l’any 1421, on
les aigües van superar en ultra deu pams l’alçada del pont vell i van derrocar quaranta passos del mur10.
Una crescuda de la riera de Capellada esdevinguda a la segona meitat del XVI va emportar-se “...molt
gran partida de muralla de dita vila11” a la zona de la Devesa, i el mateix Francisco de Zamora deixa
testimoni del pèssim estat de la muralla del Fluvià a finals del XVIII: Se ve que el río ha hecho caer la
muralla, que la había en una parte 12. Els panys de muralla caiguts descrits per Zamora són els que
encara hom pot veure enfonsats al riu Fluvià, uns metres al nord-est de l’antiga sinagoga.
Els conflictes bèl·lics, lògicament, també van tenir un paper important en el desgast de les
muralles. Segons Francesc Mir les defenses de Besalú van patir danys durant la guerra dels Nou Anys
(1688-1697)13; Monsalvatje va més enllà i especifica que, ocupada Besalú per les tropes de Noailles, hi
hagué un frustrat intent espanyol per
recuperar la població mitjançant la
voladura d’un tram de muralla14. Va
ser, tanmateix, en el marc de la guerra del Francès quan es produí definitivament la demolició de bona part
del perímetre murat de la vila. Després de restar ocupada durant més
de cinc anys per soldats napoleònics
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Fig. 1. Panys de muralla caiguts a conseqüència de les explosions de 1814,
trobats a l’excavació dels horts del carrer Tallaferro (2011).

(1809-1814) i ja iniciada la retirada
francesa, el general de divisió Pierre
Joseph Habert va donar ordres de fer
esclatar les muralles15, així com també els claustres del monestir de Sant

Pere, que durant el conflicte s’havien
emprat com a caserna16. L’objectiu no era altre que el d’inutilitzar militarment l’emplaçament, que des
d’aquest moment en endavant va deixar de ser una plaça forta estratègica dins el territori gironí. Durant l’excavació arqueològica feta l’any 2011 a l’antiga zona d’horts situada al final del carrer Tallaferro,
van aparèixer nombrosos panys de muralla caiguts i esberlats que cal relacionar amb les voladures de
1814, causants, en aquest punt, de l’anorreament pràcticament integral de l’estructura17.
10 F. Mir, El centre històric de Besalú. Estudi urbanístic, Amics de Besalú, 1995, 143-144.
11 J. López, J. Riu, Besalú al segle xvii. Vila reial i cap de sotsvegueria, Amics de Besalú, 2014, 20-22.
12 F. de Zamora, Diario de los viajes hechos en Cataluña, Curial, 1973, 321.
13 F. Mir, Op. cit., 151-152.
14 F. Monsalvatje, 1890, Op. cit., 21-22.
15 M.À. Fumanal, “Destrucció i recuperació del patrimoni cultural besaluenc”, dins J. Riu i J. López, La guerra del
Francès al Cantó de Besalú, Amics de Besalú, 2010, 143-144.
16 L. Palahí, D. Vivó, “Excavacions al claustre de l’antic monestir de Sant Pere, a Besalú”, VIII Assemblea d’Estudis
sobre el Comtat de Besalú, 1997, 70.
17 J. Frigola, J. Frigola, Op. cit., 318.
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El paper militar de Besalú durant les carlinades va ser més residual que el tingut en les guerres
de les centúries precedents, malgrat els esforços fets per reparar les defenses. El creixement demogràfic va traduir-se en una major densitat ocupacional i progressivament van anar apareixent noves
aglomeracions fora de l’antic perímetre murat, com el passeig del Firal o el nou barri sorgit arran de
la construcció de la nova carretera d’Olot18. Les velles muralles s’havien convertit en un impediment
i és habitual que alguns veïns hi obrissin portes, balcons i finestres. No és d’estranyar, per tant, que
en un informe del Cos d’enginyers militars de l’exèrcit s’indiqués que les defenses de la vila eren “de
escaso interès”19. Els portals, antany garants de la seguretat d’intramurs, també s’havien convertit en
una molèstia; el 1880 l’alcalde de Besalú sol·licità a la comandància militar l’enderroc del portal d’Olot,
originari del XIV, que aquell mateix any seria desmuntat i les seves portes venudes20.
L’estructura urbana
Per bé que una part significativa de la trama medieval de la vila és perfectament identificable
a l’actualitat, fossilitzada en carrers i places, altres sectors han patit alteracions importants o fins i tot
han desaparegut, com és el cas del barri medieval del Torell. Atès que l’estudi detallat de totes aquestes
modificacions i pèrdues resulta inviable en el marc del present article, es tractaran només els casos més
representatius.
Indubtablement, la primera gran modificació urbanística de Besalú va tenir lloc després dels
sismes de 1427-1428, que van causar grans danys materials. Malgrat que el tema ha estat àmpliament
tractat en publicacions tant generals com locals, no està de menys repassar alguns esments documentals: en una carta dels jurats de Girona al rei Alfons del 10 de febrer de 1428 s’esmenta que “la vila de
Besalun ha pres gran dany en destrucció de edificis”21. El 12 de març el rei comunica al governador del
Principat de Catalunya que “los hòmens de la vila de Besolú [...] la ruhina del terratrèmol los és sobrevinguda, per la qual són fora de lurs cases et quasi de tot lur bé.”22. En el mateix escrit el monarca demana
al governador que els besaluencs siguin tractats amb especial protecció per tal que la vila “se puxa
reparar”. Pocs dies després, el 4 de maig, és novament el rei qui adverteix als oficials de Besalú, Girona,
Camprodon o Figueres que l’abús als habitants de Besalú serà penat amb 1000 florins, ja que a causa
del terratrèmol la vila està en un estat de pobresa extrema “...pauperate, miserabilitate ac calamitate satis a notorio constat.”23. Molt més apocalíptica és la descripció de la crònica hebrea conservada a l’Arxiu
de Viena24: “In alia vila magna vocata Besolú [...] infra murorum ambitum fuit terra aperta et scissa in
pluribus locis, infra quas aperturas XVIII magna hospicia fuerunt subversa seu in abbissum submersa,
in quibus scissuris fundus minime reperitur”.
18 J. López, Besalú, Quaderns de la Revista de Girona, 17, 1988, 88-89.
19 F. Mir, Op. cit., 213.
20 Ibid., 213.
21 C. Olivera et al., Els terratrèmols dels segles xiv i xv a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2006, 285-287.
22 Ibid., 291-292.
23 Ibid., 293-294.
24 E. Fontserè, J. Iglésies Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1971, 171.
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Fig. 2. Mapa de Joan Papell de 1862, conservat a l’Ajuntament de Besalú. Es pot apreciar l’estructura urbana medieval
fossilitzada.
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La destrucció va comportar que molta gent quedés sense casa i s’hagués de desplaçar als afores
de la població. Això motivà saquejos i robatoris a les cases enderrocades, fins i tot de material constructiu i teules25. Gràcies a l’arqueologia sabem que alguns barris, com el de Capellada, van quedar tan
afectats que mai s’arribaren a reconstruir26. També quedaren severament afectades algunes esglésies,
com Sant Martí o Santa Maria, que patí l’esfondrament de part de la volta de la nau27. Amb el pas dels
anys, tanmateix, l’interior de la població es va anar recuperant fins retornar a la normalitat.
Durant els segles moderns la fisonomia de la població sembla que no va canviar massa, més
enllà de les habituals reestructuracions urbanístiques i parcel·lacions que van causar alteracions menors, especialment a partir del segle xviii, com la desaparició de diversos carrerons d’origen medieval28.
El segle xix, en canvi, va suposar un abans i un després en la morfologia de la vila. La primera
gran causa fou la construcció de la nova carretera d’Olot –“l’Empalme”–, esdevinguda a inicis de la segona meitat del segle xix i que comportà la destrucció quasi integral dels barris medievals del Bell-lloc
i del Torell, inclòs el que quedava de les seves muralles i torres29. L’altre factor foren les modificacions
de les alineacions d’alguns carrers o places principals, com el carrer Major, el carrer del Pont o el Prat

25 X. Puigvert, La reconstrucció de la vila d’Olot després dels terratrèmols (1427-1433), Col·lecció Beques Ciutat
d’Olot, 1996, 25.
26 Vegis l’apartat corresponent a Sant Martí de Capellada.
27 J. Sagrera, M. Sureda, “El priorat de Santa Maria de Besalú després dels terratrèmols: la visita pastoral de l’any
1429”, X Assemblea d’Estudis sobre el Comtat de Besalú, 2011, 269.
28 F. Mir, Op. cit., 178.
29 J. Sagrera, Op. cit., 78-95.
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Fig. 3. Casa baixmedieval del carrer Major, víctima de les alineacions de façanes del segle XIX.

de Sant Pere, ben estudiades per Francesc Mir en
l’obra El centre històric de Besalú30, que tenien com
a objectiu ampliar i regularitzar les vies per a harmonitzar l’aspecte de la vila i facilitar el pas de
carruatges. Les noves alineacions van comportar
l’enderroc d’alguns porxos i façanes, algunes de
les quals de notable interès arquitectònic; un dels
principals exemples es pot trobar al carrer Major,
on just davant del casal Sant Romà s’hi ubicava
Fig. 4. Escultura zoomòrfica decapitada en una de les mènsules de la porta de Can Figueres.

una casa bastida amb carreus de travertí, probablement d’època gòtica, que va ser literalment
escapçada durant les modificacions d’alineacions.
Actualment només s’aprecia l’arrencament de

l’edifici i un petit tram de la cornisa decorada amb elements vegetals.
Finalment, un altre fenomen que cal mencionar és el de la pèrdua d’elements arquitectònics
rellevants en diversos edificis de la vila durant el segle xix i la primera meitat del xx, fruit tant de l’espoli com de nefastes restauracions o reformes arquitectòniques. Al centre històric hi ha nombrosos
testimonis de finestres gòtiques –i fins i tot d’estil romànic– espoliades o seccionades per obertures
posteriors, com les del mateix casal dels Sant Romà, la casa Safont o la casa del carrer Tallaferro, que
en les fotos d’inicis del segle passat encara conservava dues finestres triforades amb columnes, avui
desaparegudes31. Altres elements d’interès, com les mènsules amb decoració zoomòrfica situades a
banda i banda de la porta d’entrada de l’edifici de Can Figueres, probablement atribuïbles al segle xiv,
han arribat als nostres dies incomprensiblement decapitades. Aquest fet, malauradament, no ens ha
de sorprendre en excés, sobretot després de llegir les paraules de Zamora sobre la tradició que tenien
locals i forans en apedregar una escultura anomenada lo “Mal Lladre”, que no hem sabut ubicar amb
30 F. Mir, Op. cit., 215.
31 J. Vigué (dir.), Catalunya Romànica: La Garrotxa, vol. IV, Enciclopèdia Catalana, 1990, 218-219.
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precisió: “Vi en un pilar de la casa antigua que hoy posee el Dr. Francisco Cabrot un busto de piedra que
llaman el Mal Lladre, que dicen estar allí enterrado. Pero creo, según el adorno que tiene en la cabeza y lo
bardo que se halla, ser efigie romana no obstante de hallarse destrozadísima, pues las gentes que vienen
de estos contornos a las funciones de Semana Santa, y aún las mismas del pueblo, tienen por un acto de
virtud el ir allí a apedrearlo”32.

Les esglésies
· Santa Maria
En ocasions una sola paraula pot convertir allò que semblaria prou clar en un trencaclosques
de difícil solució, i més quan aquella realitat queda a una distància de mil anys i escaig. És el cas de
l’adverbi llatí infra, utilitzat en situar l’església de Sant Genís i Sant Miquel: infra castro..., infra muros...
El fet és que aquesta ubicació ha donat lloc a interpretacions prou diferents, de manera que encara es
pot mantenir el dilema de si en realitat l’església es trobava dins o fora de la muralla del castell.
Tot i així potser ens podríem posar d’acord en què la col·legiata de Santa Maria és l’hereva directa de l’església de Sant Genís i Sant Miquel. O potser ho és de la capella comtal? O Sant Genís i Sant
Miquel i la capella comtal van ser la mateixa cosa?
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Totes dues són anteriors en el temps a Santa Maria que, en gran manera mutilada ha arribat
fins a nosaltres. Sant Genís i Sant Miquel apareix per primer cop en la documentació coneguda l’any
977 amb motiu de la fundació de la canònica aquisgranesa i a partir de 1075, el seu nom, desapareix
totalment dels documents. Entre el 1017 al 1020 fou seu episcopal. Tal vegada les seves restes quedaren
soterrades, o no, pels fonaments de la Santa Maria del segle xii. L’excavació de caràcter preventiu que
s’hi efectuà l’estiu de 2005 va permetre localitzar la capçalera d’una església anterior a les restes de la
capçalera actual que a parer de Sagrera i Sureda correspondrien a la capella del castell33 i que segons
Nazaret Gallego serien de l’església de Sant Genís i Sant Miquel34.
El conjunt de Santa Maria representa una paradigmàtica mostra del que és un espoli material
i artístic de patrimoni monumental i mobiliari. Va patir en les seves pedres el flagell de la guerra del
Francès on les tropes franceses es fortificaren i en marxar enderrocaren les seves pròpies fortificacions i destruïren o s’endugueren el que els hi va plaure; i també patí la desamortització de Mendizábal
(1835), amb la qual fou posada a subhasta pública i això representà la seva decadència definitiva. El
1869 va ser comprada35 i a partir d’aquí va canviar vàries vegades de propietari i acabà essent venuda a
bocins com si d’un magatzem de material de la construcció es tractés.
Gràcies a la visita pastoral que l’abat de Sant Ruf de Valença efectuà el 1429 a Santa Maria, sabem en part el grau d’afectació dels terratrèmols de 1427 i 1428 sobre l’estructura de l’església, que fou

32 F. de Zamora, Op. cit., 325.
33 J. Sagrera, M. Sureda, “El poblament antic i medieval al voltant de Santa Maria de Besalú”, dins G. Boto (coord.), Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú, Ajuntament de Besalú, 2006, 122.
34 N. Gallego, Santa Maria de Besalú, arquitectura, poder i reforma, Amics de Besalú, 2007, 240.
35 J. Pèlachs, “Santa Maria de Besalú –aproximació històrica–”, VII Assemblea d’Estudis sobre el comtat de Besalú,
Vol. 1, Amics de Besalú, 1992, 149.
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Fig. 5. Santa Maria abans i després de l’ensorrament del campanar el 1939.

important36. Possiblement l’escassetat de recursos no afavorí la realització de les reformes necessàries.
El pas del temps i la deixadesa comportaren que el 1744 caigués una important part del sostre damunt
del cor37 i dos anys després es produís l’esfondrament de la volta de la nau central38.
El claustre, segons opinió de Nazaret Gallego, iniciat a finals del segle xii i acabat just començat el xiv, i així i tot, decorat amb capitells romànics39, degué estar format per columnes aparellades
amb capitells dobles antropomòrfics i zoomòrfics, segons explica Francisco de Zamora en la ja citada
descripció de la visita que hi feu el 179040. Com la resta de la canònica, el claustre degué sofrir l’estada
dels francesos, sense poder precisar fins a quin punt en sortí malmès.
Referent a la disseminació del conjunt de l’escultura monumental de Santa Maria, ens han arribat notícies parcials i sovint no massa precises. A part dels comentaris ja esmentats de Monsalvatje
al respecte, Joan Pèlachs fa esment de la disseminació dels materials a finals de la segona dècada del
segle xx: ...Hi ha una gran dispersió arreu, ja que durant setmanes i de forma regular, alguns carros no
pararen de transportar carreus, capitells, columnes i altres elements arquitectònics fora de Besalú. Concretament, se’n traslladaren a Lloret de Mar, Girona, Barcelona... 41.
El que en fou propietari entre 1880 i 1920, Carles d’Aulet i Rafeques, vengué algunes de les
peces més remarcables de Santa Maria: el timpà de la porta principal i la porta septentrional comple36 J. Sagrera, M. Sureda 2011, Op. cit., 263-276; S. Mancebo, “Visita abacial al priorat de Santa Maria de Besalú”,
X Assemblea d’Estudis sobre el comtat de Besalú, 2011, 241-261.
37 F. Monsalvatje, Colección Diplomática del condado de Besalú, Tom XIX, 1908, 185.
38 F. Monsalvatje, Nomenclator histórico de las iglesias parroquiales y rurales, santuarios y capillas de la provincia
de Gerona, Tom XVI, 1908, 136.
39 N. Gallego. Op. cit., 246.
40 F. de Zamora, Op. cit., 325.
41 J. Pèlachs. Op. cit., 148.
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ta, així com els capitells de l’absis. Tot plegat avui forma part de la decoració de l’edifici de Barcelona
conegut com el Conventet de Pedralbes42, juntament amb altres elements també procedents de Santa
Maria com finestres i mènsules. Altres peces, com el mateixos capitells del claustre, també formaren
part d’aquesta diàspora i es troben repartits en indrets diversos. Per exemple, a l’església i claustre del
convent del Carme de Peralada, al MNAC, al museu episcopal de Vic..., als quals cal afegir-hi els dos
capitells actualment conservats a l’Espai Besalú i possiblement el que es troba al lateral de l’altar on
hi ha el sagrari de l’església de Sant Pere. La dispersió per cases i construccions del mateix Besalú dels
carreus sortits de Santa Maria no es pot comptabilitzar, però existeix.
El campanar, construït sobre el braç meridional del transsepte, fou alçat posteriorment a l’església del segle xii i Mazure el considera del segle xiv43. Es desplomà acabada la Guerra Civil, l’any
1939, i amb la seva caiguda va ensorrar el creuer.
Entre les moltíssimes relíquies que es veneraven a l’església de Santa Maria (92 si fem cas al llistat que acompanya una
edició de les cobles de la Vera Creu), destacava la del fragment
de la creu de Crist suposadament portada per Bernat Tallaferro
de Roma en el viatge que hi feu a finals de l’any 1016. De les seves
mides, de la reixa amb tres panys que la guardava i dels seus miracles en parla Antoni Vicenç Domènech44. També en fa esment
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Jaime Villanueva45 en la seva visita del 1805, remarcant-ne les
considerables dimensions dels fragments de fusta. Tan bon punt
va esclatar la guerra del Francès l’Ajuntament es feu càrrec de la
relíquia i l’amagà en una cambra reservada de Sant Vicenç. Tot
i haver sobreviscut al trasbalsat segle xix, el desembre de 1899,
poc abans que el segle acabés, la Vera Creu fou robada de Sant
Vicenç per algú que no li sabé apreciar ni la seva càrrega de religiositat ni la seva antiguitat.
Però, l’objecte de Santa Maria que més despertà l’interès
de Villanueva fou una creu de plata de gairebé un metre d’alçada
i més de mig metre d’amplada, que ell considera del segle xiii,
amb tot d’incrustacions de joies més antigues, i que descriu amb
tanta admiració que el lector acaba sentint recança per la seva
pèrdua, ja que poc temps després que ell la veiés, en el transcurs
o al final de la guerra del Francès, la creu va desaparèixer46.

Fig. 6. Imatge del reliquiari de la Vera
Creu que fou robat a finals de 1899.

42 N. Gallego fa constar que el 1919 foren adquirits pels propietaris del Conventet de Pedralbes, Op. cit., 196.
43 A.M. Mazure, “Santa Maria de Besalú, relations entre son histoire et son architecture”, V Assemblea d’Estudis
sobre el comtat de Besalú, Amics de Besalú, 1986, 312.
44 A.V. Domènech, Historia General de los Santos Varones Ilustres en Santidad del Principado de Cataluña, 1630, 93.
45 J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, Tom XV, 1851, 88-90.
46 Ibid., 86-88.
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També cal considerar la imatge gòtica de la Mare de Déu que presidia l’altar major de Santa
Maria, tot i que aquesta no s’ha perdut com les dues peces de les quals s’ha fet esment. Segons notícia
publicada el 24 d’octubre de 2017 al Diari de Girona, la imatge va ser comprada per cent pessetes l’any
1879. Actualment es mostra a la sala d’art gòtic del Museu d’Art de Girona.

· Sant Pere
La cronologia de Sant Pere de Besalú comença documentalment el 24 de novembre de l’any
977 quan el comte de Besalú i bisbe de Girona, Miró, fundà un monestir a l’església de Sant Pere, Sant
Pau i Sant Andreu, situada fora de la muralla de la vila. No obstant això, J.M. Corominas i J. Marquès diuen, sense especificar la font, que ja apareix esmentada l’any 96347. No ha quedat cap indici que
permeti suposar com seria aquesta església inicial, en el cas que ja existís, ni tan sols de l’aspecte que
presentava vint-i-sis anys després de la seva fundació, el 1003, l’església de la consagració. Pel que fa
a aquesta darrera, si prenem com a referència monestirs del segle xi propers, podem pensar que hi
devia compartir característiques com les de tenir planta basilical amb tres naus amb volta de canó,
absis de planta semicircular, i decoració llombarda a base de frisos, arcuacions cegues i lesenes. Les
excavacions arqueològiques a la zona dels Claustres fetes l’any 1992 semblen apuntar que la fàbrica
d’aquesta església podia ser de pedra sorrenca i no de travertí, fet que avalaria la troballa d’un capitell
de dimensions notables48. Les prospeccions fetes amb georadar a començaments de 2016 a Sant Pere
han confirmat l’existència de murs soterrats que bé podrien correspondre a aquesta antiga església. Al
seu entorn s’estenia el cementiri, en la zona coneguda com el Prat de Sant Pere, on s’hi enterrà des dels
orígens del monestir fins al segle xvii, però possiblement seguí funcionant en casos puntuals49. Així
mateix, juntament amb l’església degueren coexistir unes dependències monacals amb el seu claustre.
La primigènia església del monestir de Sant Pere desaparegué amb la construcció de la que
ha arribat fins a nosaltres. Dels orígens d’aquest nou temple no es coneix una documentació explícita
que permeti parlar dels anys concrets de la seva construcció, però, descartades anteriors datacions,
se sol situar dins de la segona meitat del segle xii, tant per les seves característiques arquitectòniques
com pel context econòmic puixant del monestir en aquesta època. Tot i la manca de dades concretes
semblaria probable que la reforma hagués afectat també l’antic claustre i les dependències monacals.
Tot i haver transcorregut més de vuit-cents anys i haver tingut una història atzarosa, l’església se’ns mostra encara en tota la seva solidesa. Els trets que li han donat més rellevància, com són el
deambulatori i l’escultura, representada tant a la façana de ponent amb les columnes i arcades que conformen el finestral flanquejat pels dos lleons com als vuit capitells zoomòrfics, vegetals i historiats de
la mateixa girola, es mantenen impertèrrits en el seu lloc, malgrat que alguns dels capitells esmentats
apareixen en part malmesos i han desaparegut almenys dues de les bases esculpides de les columnes
originals com a conseqüència del fet que entre 1936 i 1939, durant la Guerra Civil, l’església es convertí
en un magatzem de peces d’avions i d’explosius que acabaren esclatant en el seu interior.
47 J.M. Corominas, J. Marquès, La comarca de Besalú. Catálogo monumental de la provincia de Gerona, 1976, 64.
48 L. Palahí, D. Vivó, Op. cit., 69-81.
49 L.E. Caselles, J. Sagrera, “La necròpolis del Prat de Sant Pere de Besalú”, VII Assemblea d’Estudis sobre el
Comtat de Besalú, 1992, 245-254.
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Fig. 7. Església de Sant Pere a principis del segle XX. Foto de Juli Vintró i Casallachs (AFCEC).

Al seu exterior, a més de l’enorme hemicicle de l’absis, destaca la part inferior de la massissa
torre del campanar de la qual remarca Gerardo Boto que era contemporània a la resta de l’església del
segle xii, sobre la que s’alçà un altre cos el segle xvii. El campanar ve a reforçar la solidesa de l’església
en el seu conjunt a fi d’expressar en el seu entorn la manifestació del poder inqüestionable del monestir, un poder no només religiós sinó també polític en el Besalú d’aquella època50.
No tingueren la sort de persistir el claustre i les dependències monacals. Hi ha pocs indicis
documentals o arqueològics que permetin assegurar l’existència d’un claustre romànic o gòtic o la successió d’ambdós, com proposen Bartolomé, Fumanal i Sanjosé51, tot i que és clar, sinó tots dos, almenys
algun d’ells degué existir. Segons Séquestra, l’abat Garraver (1597-1611) va fer reconstruir el monestir
i l’antic claustre a l’estil del Renaixement52 . La impressió que n’expressa Francisco de Zamora, durant
la seva visita el 1790, és decebedora. No hi ha constància de com era realment aquell claustre malmès
ni si ho fou com a conseqüència d’alguns fets concrets o simplement a causa de l’implacable desgast
del pas del temps i de la descura del propi monestir. La destrucció definitiva del claustre la causaren
50 G. Boto, “El temple abacial de Sant Pere”, dins G. Boto (coord.), Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú,
Ajuntament de Besalú, 2006, 61-69.
51 L. Bartolomé, M.A. Fumanal, L. de Sanjosé, “Fundació, consagració i renovació del temple benedictí de Sant
Pere de Besalú. Ressenya històrica” dins Sant Pere de Besalú 1003-2003. Una Història de l’Art, Ajuntament de Besalú – Diputació de Girona, 2003.
52 A. Séquestra, Sant Pere de Besalú, 1934, 95.
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les tropes franceses en abandonar Besalú el 1814, a les acaballes de la guerra del Francès. També fou a
partir d’aquesta guerra quan es deixà d’utilitzar “els Claustres” com a lloc d’enterrament53.
Les dependències monacals medievals tampoc han deixat rastre en el Besalú actual, ni tan sols
de les posteriors reformes de les cases que ocupaven els monjos en funció del seu càrrec dins del monestir, ja que aquests no feien vida comunitària més enllà de l’església o d’alguna celebració litúrgica
important. L’edifici actual dels claustres és el que va fer construir després de la guerra del Francès l’abat
Melció Rocabruna. En la seva façana s’hi poden distingir alguns capitells i fragments de fust reaprofitats del derruït claustre.
La casa abacial era la més espaiosa. D’un inventari que se’n feu el 1436 es dedueix que estava
formada per almenys sis habitacions54. Sembla que l’edifici medieval fou reformat en el segle xvii per
l’abat Francesc Garraver i en el XVIII per l’abat Antoni d’Ametller55. En un informe dels visitadors datat
el 1490 ja es parla del seu estat ruïnós56. Segons diu Séquestra , el 1835, tenia cinc balcons sobre la plaça
de Sant Pere, una escala de pedra picada i un mirador a migjorn. En ella hi havia la biblioteca, l’arxiu,
el notariat de la vila, una capella i una gran sala adornada amb pintures bíbliques57. Durant la primera
guerra Carlina (1833-1840) va servir de caserna, i més tard també d’escola i de convent del Sagrat Cor
de Maria i durant la tercera carlinada, fou ocupada pels cipaios (voluntaris de la llibertat) fins a ser-ne
expulsats per les tropes de Savalls que van acabar enderrocant-la i les seves ruïnes van quedar a l’abast
de qui les volgué agafar58.
Cal fer un esment especial de les relíquies conservades a Sant Pere, que és molt possible que per
la seva importància condicionessin l’estructura de la nova església amb el seu característic deambulatori per així afavorir-ne la ubicació i el seu culte per part dels pelegrins. Tinguem en compte que hi
havia sis cossos sants alguns d’ells sencers, els dels Sants Prim i Felicià, Sant Concordi, Sant Marí, Sant
Evidi i Sant Patró a més d’altres relíquies fragmentàries i d’una espina de la corona de Crist, segons fa
constar Antonio de Yepes en el tom V de la seva obra “Corónica General de la Orden de San Benito”,
editada el 1615. En esclatar la guerra del Francès les relíquies van ser amagades a Sant Llorenç del
Mont, juntament amb documents dels arxius i altres objectes valuosos. El juny de 1814 les relíquies
foren retornades a Besalú59, per acabar desapareixent algunes en part i altres totalment durant la Guerra Civil. És obligat recordar els dos bustos-reliquiaris d’argent del segle xiv de Sant Prim i Sant Felicià.
L’autor fou l’argenter gironí Narcís Estrader60. S’ignora en quin moment van desaparèixer aquests dos
53 Ibid., 120.
54 M.À. Fumanal, “Reformes i ornamentació del monestir de Sant Pere de Besalú durant la baixa edat mitjana (12101514), dins Sant Pere de Besalú 1003-2003. Una Història de l’Art, Ajuntament de Besalú – Diputació de Girona, 2003, 88.
55 Ibid., 87; L. de Sanjosé, “Recull de documentació i notícies del monestir de Sant Pere de Besalú. 1515-1835”, dins
Sant Pere de Besalú 1003-2003. Una Història de l’Art, Ajuntament de Besalú – Diputació de Girona, 2003, 109, 116.
56 M.À. Fumanal, 2003, Op. cit., 88.
57 A. Séquestra. Op. cit., 150.
58 Ibid., Op. cit., 158, 159; I.MIR, “Epíleg” dins Sant Pere de Besalú 1003-2003. Una Història de l’Art, Ajuntament de
Besalú – Diputació de Girona, 2003, 136-137.
59 A. Séquestra. Op. cit., 140.
60 P. Freixas, L’art gòtic a Girona. Segles xiii-xv, Institut d’Estudis Catalans, 1983, 257-258; Joan Valero en fa esment
a J. Valero, “Art i devoció a Besalú a l’època baixmedieval”, dins G. Boto (coord.), Relíquies i arquitectura monàstica a Besa-

61

Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú, 4, 2018
reliquiaris61. Quan Villanueva visita Besalú el 1805 encara devien ser
a Sant Pere. Al respecte, Séquestra
diu referint-se a la pressió fiscal de
Godoy, primer ministre de Carles
IV: va instar a les comunitats religioses a fer una ofrena forçada al
tresor públic de joies i propietats.
El monestir va haver d’aportar les
joies de l’església, reliquiaris, calzes,
bàculs, d’un pes de 17.164 unces.
Amb prou feines pogué conservar
els bustos de plata de Sant Prim i
Sant Felicià 62. Per acabar, més endavant, donant la seva versió de
tot plegat en parlar de l’informe
de la visita canònica de 1815, on ja
no hi constaven els dos reliquiaris:
com a conseqüència de la rapacitat
dels francesos no teníen més que
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Fig. 8. Altar Major de Sant Pere on es veuen els armariets de les relíquies ubicats en els intercolumnis de la capçalera a principis del segle XX (AFCEC).

sis calzes, un encenser, un copó,
un hisop i una capça de Sants Olis.
Tots els altres objectes de plata havien desaparegut, en especial els
bustos dels Sants Prim i Felicià63.
De les cinc campanes que
es mencionen a l’inventari de 1835
sobre béns del monestir de Sant

Pere, que es feu amb motiu de la desamortització, dues grans i tres petites64, Séquestra aporta informació sobre quatre d’elles en el seu llibre, dues de les quals correspondrien a l’època medieval: una la
situa al segle xiii i l’altra és de l’any 143865. Segons Fumanal aquestes dues campanes encara són dalt del
campanar, tot i que apunta la possibilitat que la del segle xiii procedís de la canònica de Santa Maria66.
lú, Ajuntament de Besalú, 2006, 75; També es reprodueix el contracte a L. BArtolomé, M.À. Fumanal, L. de Sanjosé, Op.
cit., 76.
61 J. Valero. Op. cit., 76.
62 A. Séquestra. Op. cit., 134.
63 Ibid., 140-141.
64 F. Monsalvatje, 1890, Op. cit., 242.
65 A. Séquestra, Op. cit., 69 i nota peu de pàgina.
66 M.À. Fumanal, 2003, Op. cit., 91.
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· Sant Vicenç
Segurament parlar de Sant Vicenç, l’església parroquial, és fer-ho de la més antiga església de
Besalú, o si més no, de la més antiga d’aquelles de les quals ens n’ha arribat notícia a través dels documents. Concretament hi fa referència el text fundacional de la canònica de Sant Genís i Sant Miquel
per part del comte-bisbe Miró, a la qual fa donació de Sant Vicenç i, per tant, evidencia que ja existia
en aquell moment, tot i que no es pot precisar a quan es remuntava la seva existència67.
Les notícies que tenim sobre aquesta església del segle x són escadusseres i no permeten saber
com era. Sí que se sap de l’existència d’un altar dedicat a Sant Rafael, promogut pel mateix Miró68, que
donarà nom a la porta lateral del segle xii i que es mantindrà fins ja avançat el segle xviii quan serà
substituït per l’altar de Santa Llúcia, tot i que probablement s’hi mantingué una imatge del sant69. En un
altre document de just abans d’acabar el segle x, on el comte Bernat Tallaferro confirma la ja esmentada donació feta pel mateix comte-bisbe, es parla, a part de l’altar de Sant Rafael, de tres altars més: Sant
Julià, Sant Benet i Sant Siro70, dels quals el darrer esment conegut és anterior al segle xiv71. Monsalvatje
cita un document procedent de l’arxiu municipal de Besalú on hi consta que Tallaferro fixà l’any 1018
-vigent per tant el bisbat de Besalú- un impost d’un reial de plata a tot aquell que passés amb cavalleries de bast en dies festius pel camí ral de Figueres a Olot, destinat a les obres de reconstrucció de Sant
Vicenç, impost que encara era vigent el segle xix72. No es coneix cap mena de vestigi ni material ni
documental de com fou aquesta reconstrucció. Tal vegada l’únic testimoni que ha perviscut d’aquest
temple és el vas de vidre hispano-àrab dels segles ix o x que fou trobat per Joan Subias, cap dels Serveis
de Cultura de la Generalitat a Girona, l’any 1936, en un forat de la paret de l’absis, darrere de l’altar
barroc73. Actualment es troba exposat al Museu d’Art de Girona.
En canvi, és l’església erigida a cavall del segles xii i xiii la que ha perviscut fins els nostres dies,
amb una estructura poc variada de l’original. Degué ser coetània, pel que fa a la nova construcció, de
les esglésies de Sant Pere, Santa Maria, Sant Martí, Sant Julià, en uns anys en què Besalú va esdevenir
un espai en obres de renovació constant. Ja en època baixmedieval, la construcció de dues capelles va
modificar la planta original: la capella del Corpus Christi, promoguda per la seva confraria, perllongà
el braç nord del transsepte uns quatre metres; els treballs ja s’havien iniciat el 135074. I la de Sant Llorenç -actual capella de la Vera Creu-, a finals del segle xiv, principis del xv, amb coberta de creueria
67 F. Monsalvatje, 1890, Op. cit., 244-247.
68 Ibid., 244-247.
69 L. de Sanjosé, “Ministerium. La parròquia de Sant Vicenç”, dins La parròquia de Sant Vicenç. Un eix religiós,
social i artístic en la història de Besalú, Ajuntament de Besalú – Diputació de Girona, 2007, 205.
70 P. de Marca, Marca Hispanica sive limes hispanicus, 1688, 912-913; F.MONSALVATJE, 1890, Op. cit., 252-255;
J.VIGUÉ (dir.), Op. cit., 182; L. BARTOLOMÉ, “La seqüència arquitectònica i ornamental de Sant Vicenç de Besalú entre
els segles x-xiii”, dins La parròquia de Sant Vicenç. Un eix religiós, social i artístic en la història de Besalú, Ajuntament de
Besalú – Diputació de Girona, 2007, 51.
71 M.À. Fumanal, “Culte i art a Sant Vicenç de Besalú durant la baixa edat mitjana (s. XIII-XV)”, dins La parròquia
de Sant Vicenç. Un eix religiós, social i artístic en la història de Besalú, Ajuntament de Besalú – Diputació de Girona, 2007,
90.
72 F. Monsalvatje, 1890, Op. cit.,98-99.
73 J. Vigué (dir.), Op. cit., 188-189.
74 M.À. Fumanal, 2007, Op. cit., 107-108.
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i coronada amb clau de volta amb un
Sant Llorenç esculpit75.
Al voltant de l’església s’estenia
el cementiri. Documentat des del segle
xiii, el limitava per una banda el carrer
Major, estava separat del carrer que anava a Bell-lloc per dues cases i arribava
fins a la plaça anomenada del Cementiri76. La seva extensió es veié retallada
per la construcció de les ja esmentades
capelles del Corpus Christi i de Sant
Llorenç, i posteriorment, a començaments del XVIII, quedà molt reduït en
alçar-s’hi la capella dels Dolors. El 1700
es prohibiren els enterraments davant
de la porta de Sant Rafael, per ser carrer
públic77. Una epidèmia de còlera originà
les protestes dels veïns sobre l’estat del
64

fossar i propicià el seu trasllat al cementiri actual a mitjans del segle xix78.
Del que no ens ha arribat pràcticament res ha estat del seu mobiliari i
dels objectes que guarnien els seus onze
altars del segle xv79. Alguns d’ells el pas

Fig. 9. Façana de Sant Vicenç a principis del segle xx, on s’aprecien les
columnes i els capitells del finestral, que serien parcialment malmesos
al final de la Guerra Civil. Foto de Juli Soler i Santaló (AFCEC).

del temps ja els havia fet desaparèixer,
però, més antics o més nous, absolutament tots van sucumbir a la voraginosa iconoclàstia de la Guerra
Civil. Fins i tot la làpida d’alabastre de la tomba del jurista Pere Rovira -el qual a finals del XIV80 portà
les relíquies de Sant Vicenç a Besalú-, atribuïda a Pere Oller per Duran i Sanpere, on hi ha esculpida
una figura jacent envoltada de plorants, fou malmesa pel foc o salvatgement mutilada, tal i com la
podem encara veure ara.
La relíquia donada per Pere Rovira es convertí lògicament en la més preuada de l’església parroquial. Però, malgrat que la seva procedència sembla clara, l’abadia de Sant Serní de Tavèrnoles,
existeix una incertesa sobre de quin Sant Vicenç es tracta el que popularment és conegut com a Sant
Vicenç capellà. Segons Valero és molt probable que poc després de l’aportació feta per Rovira, a finals
75 Ibid., 107-108.
76 F. Mir. Op. cit. 272.
77 L. de Sanjosé, 2007, Op. cit., 204.
78 F. Mir Op. cit., 213, 272.
79 M.À. Fumanal, 2007, Op. cit., 90-91.
80 J. Valero, Op. cit., 80.
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del XIV - principis del XV, s’encarregués a algun argenter el bust-reliquiari que seria el que s’ha conservat fins avui, encara que actualment fora de Besalú, sota la custòdia del bisbat de Girona.
Joan Valero parla de mencions fetes sobre tres possibles retaules corresponents a la baixa edat
mitjana, un destinat a l’altar major ja avançada la segona meitat del XIV, un segon ressenyat per Pere
Freixas del qual es desconeix la ubicació, però que Valero apunta la possibilitat de ser per a Sant Vicenç
i una altra cita, datada el 1498, segons la qual el pintor de Girona, Gabriel Pou, es compromet amb els
confrares de la Santa Creu a completar un retaule, potser més antic, amb diademes fresades81. Fumanal aporta dades de l’altar de Santa Maria, emplaçat a l’absidiola de l’esquerra de l’altar major i del seu
retaule, iniciat el 1456 i acabat el 145982.
La Guerra Civil representà la fi o la dispersió per moltes de les imatges, retaules, ornaments,
llibres i objectes que formaven part del patrimoni eclesiàstic de les esglésies de Besalú. Segons Joan
López83, el 25 de juliol de 1936 es van cremar les imatges a la plaça de Sant Pere. El rector de Besalú,
Miquel Buch84, parla també que en llençaven pel pont del Capellada i a sota les cremaven. Segons diu
ell mateix, les quatre campanes de Sant Vicenç, dues de grans i dues de petites, van ser destruïdes.
També diu que va desaparèixer de Sant Vicenç un frontal amb figures gòtiques. Malgrat tot, la Generalitat de Catalunya posà en pràctica una política de salvament del patrimoni. A l’arxiu parroquial de
Besalú hi ha un inventari dels objectes que es dugueren per a la seva salvaguarda a Girona, en concepte
de dipòsit, entre ells la Vera Creu donada per la família Cambó. Segons el mateix rector, de la llista
esmentada havien tornat a Besalú la Vera Creu, la custòdia i la capseta de les relíquies de Sant Vicenç.
Durant els anys de la guerra, l’església es convertí en un dipòsit de munició85. En els darrers dies
de conflicte es va cremar el material al seu interior i el foc va destruir, entre altres coses, el retaule de
l’altar major, la capella dels Dolors i deixà malmesos els tres capitells que formaven part del finestral de
la façana principal, els quals posteriorment foren restaurats per Frederic Marès i actualment es troben
al Museu d’Art de Girona. Van ser descrits amb tot detall per Jordi Camps86.
L’aspecte actual de l’edifici es deu a la restauració feta entre finals dels anys 50 i principis dels 60
del segle xx, per la qual es va enderrocar la capella dels Dolors i la sagristia.
· Sant Martí de Capellada
L’església de Sant Martí de Capellada va ser bastida a inicis del segle xii en substitució de l’antiga església de Sant Martí de Juïnyà, que l’any 1104 es trobava en ruïnes per motius desconeguts. Tot i
estar situada fora muralles, ràpidament el seu entorn es va començar a omplir de cases, tallers i obradors que acabarien formant el barri suburbial de Capellada, un dels més pròspers de la vila. La primera

81 Ibid., 88-91.
82 M.À. Fumanal, 2007, Op. cit., 106.
83 J. López, 1988, Op. cit., 38.
84 ADG. Qüestionario de los hechos ocurridos en las parròquias i arciprestazgos de la diócesis de Gerona con motivo
del movimiento nacional de 18 de julio de 1936. Parròquia de Besalú. 30 de setembre 1939.
85 J. López. Arrels i Llavors de Besalú. 2003. 187.
86 J. Vigué (dir.), Op. cit., 44-46.
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referència escrita de cases a la zona
és de 112887 i sembla que a finals de
segle el raval, que era travessat pel
camí de Figueres, ja estava perfectament estructurat88. Poc temps després, el 1211, l’església disposava de
rector i fossar propi i actuava com a
parròquia del barri adjacent89.
L’entrada al segle xv, malauradament, va suposar un daltabaix

Fig. 10. Absis de Sant Martí de Capellada, on s’aprecien els carreus de la
primitiva església romànica reaprofitats en la reedificació després dels terratrèmols de 1427-1428.

per a l’església i el barri de Capellada, que acabaria essent abandonat pocs anys després. El 1426 una
crescuda va inundar el temple i va
malmetre el cementiri, que es va ha-

ver de traslladar90. Només uns mesos més tard, els terratrèmols de 1427 i 1428 van causar l’ensorrament de la majoria del raval, així com
greus desperfectes a l’estructura de l’església, que pràcticament s’hagué de construir de nou.
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Arquitectònicament l’església que ha perviscut fins als nostres dies presenta una única nau, de
planta rectangular, acabada en un absis semicircular. La porta d’entrada, d’arc de mig punt, està situada
al lateral sud. De l’estructura romànica en prou feines se’n conserva res més enllà, i encara amb dubtes,
dels panys de mur meridional i occidental91, que a més estan notablement apedaçats. L’absis i el lateral
sud foren reedificats amb tota seguretat després dels sismes, utilitzant part dels carreus de travertí
originals de la construcció primigènia –o d’algun altre edifici proper també derruït–, característics del
segle xii, que ara s’observen col·locats de manera barroera i dispersa en diversos punts de la construcció. Altres elements del temple actual, com el cloquer, la sagristia o la petita fornícula conservada al
lateral nord de l’església, es van anar afegint posteriorment, entre els segles xvii i xix. Especialment
rellevants van ser les obres fetes en època barroca, que van comportar la substitució de la coberta del
segle xv i la completa modificació de l’interior, amb nous enguixats i pintures policromes del gust del
moment.
Alguns dels principals interrogants que planteja l’edifici es troben a la façana oest, on encara
s’aprecien les restes d’una antiga porta principal d’entrada, ara tapiada, així com d’una espadanya, que
bé podrien correspondre a fases medievals. Per tal de dirimir els dubtes, l’any 2014 es va portar a terme una intervenció arqueològica consistent en diversos sondejos. Sorprenentment en cap d’ells es van
87 F. Monsalvatje, Colección diplomática del condado de Besalú, vol. I, 1901, CDLXII, 21.
88 J. Sagrera, Op. cit., 52-54.
89 F. Monsalvatje, Colección diplomática del condado de Besalú, vol. II, 1902, DCLXVIII, 80-81.
90 Ll. Bayona, Ll. Buscató, “Evolució arquitectònica de Sant Martí de Capellada (Besalú): Una petita església amb
molta història”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 24, 22.
91 Ibid., 23.
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documentar nivells medievals, ja que sota el paviment modern del temple hi apareixia directament el
subsòl natural92. Queda clar, doncs, que el nivell de circulació de l’església primitiva sempre fou igual o
més elevat que el paviment actual. Els treballs arqueològics tampoc van aportar novetats significatives
pel què fa a la planta de l’església romànica, que probablement no distaria massa de les dimensions i
estructuració de l’edifici actual.

· Santa Maria del Bell-lloc
És l’església més desconeguda de Besalú, no tan sols
per l’escassetat d’esments documentals, sinó perquè no se n’ha
preservat cap resta física. S’ubicava aproximadament a l’encreuament entre el carrer Abat
Safont i l’avinguda Lluís Companys (N-260), just a l’exterior
del portal del Bell-lloc, i apareix
citada per primera vegada el
998, fet que la converteix en una

67

de les esglésies més antigues de
la vila93. Sovint s’ha relacionat el
seu enderroc amb la construcció de la carretera d’Olot al segle
xix, si bé un document preservat a l’Arxiu Diocesà de Girona
(D-378, f. 244 revers) indica
que el 1724 ja estava derruïda,
motiu pel qual Josep Casellas
renunciava al corresponent benefici eclesiàstic. El text especifica que la renúncia és causada
per la demolició de la capella:
“...propter demolitionem capella

Fig. 11. Document datat el 5 d’octubre de 1724 on s’indica –remarcat en negre–
que l’església de Santa Maria del Bell-lloc està enderrocada (Arxiu Diocesà de
Girona).

predicta...”.
Es desconeixen les circumstàncies concretes que van portar l’edifici a un final tan tràgic; va
ser per culpa de la manca de recursos i rendes, que també afectava severament a altres esglésies de la
població com Sant Martí de Capellada? O bé pels efectes dels conflictes bèl·lics que van succeir-se de
92 J. Frigola, “Les intervencions arqueològiques a Besalú (la Garrotxa) durant el bienni 2014-2015”, XIII Jornades
d’Arqueologia de les Comarques de Girona, 2016, 533-535.
93 J. Vigué (dir.), Op. cit., 50.
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manera constant a Besalú des de mitjan segle xvii i que segons alguns94 autors van malmetre seriosament diversos barris i edificis perifèrics? Possiblement no hi ha una única resposta, sinó que fou per
un cúmul de factors. Només una intervenció arqueològica a l’indret –a dia d’avui altament improbable
atès que al damunt hi discorre una carretera– permetria aportar noves dades sobre les dimensions,
planta i cronologia d’aquesta enigmàtica església.

· Santa Fe
L’església de Santa Fe, situada a la banda
de ponent del Prat de Sant Pere, fou la capella
del cementiri del monestir des que aquest va
existir. Hi ha investigadors que han insinuat la
possibilitat que fos la primera església utilitzada pels benedictins en fundar-se el cenobi95. La
primera notícia documental que se’n coneix és
de l’any 1126, ja que apareix mencionada en el
contracte entre l’abat de Sant Pere, Bernat, i el
prior de la canònica de Santa Maria, Albert, per
tal de delimitar els seus drets respectius.
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Durant els terratrèmols de 1427, la capella quedà totalment arruïnada i en el 1442 es
concedí permís per demanar caritat per a la seva
restauració96. Posteriorment, en època moderna
se la conegué sota l’advocació de Sant Jaume.

Fig. 12. Aspecte actual de la capella de Santa Fe. Foto de
Vadó Buch.

L’any 1835 per mitjà del decret de desamortització va ser tancada al culte, convertint-se en
propietat de l’estat que la va vendre el 1849. A
partir d’aquest moment la capella va passar per diferents mans, entre ells la Germandat de Pagesos,
i sovint fou utilitzada com a magatzem97. Després de la Guerra Civil va ser adquirida per la família

Solà-Morales que segueix essent-ne la propietària. Durant un temps va ser el magatzem de les peces
arqueològiques aparegudes a Besalú i avui dia funciona com a restaurant.
L’aspecte que presenta actualment és molt diferent del que devia tenir l’església medieval, en
part per la supressió d’un probable absis a la façana de llevant, situat a l’indret on actualment s’obre la
porta. L’edifici es redueix a una sola nau, coberta amb volta de canó, que presenta una finestra de doble

94 F. Mir, Op. cit., 158.
95 J. López, 1988, Op. cit., 82; A. M. Mazure, Santa Maria de Besalú et les chanoines de Saint-Augustin du xe au
xiiie siècle, Treball de recerca inèdit, Universitat de Toulouse – Le Mirail, 1983, 31.
96 T. Clarà, “Els terratrèmols del segle xv al comtat de Besalú”, X Assemblea d’Estudis sobre el comtat de Besalú,.
2011, 238.
97 J. Vigué (dir.), Op. cit., 213.
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esqueixada al mur de migjorn prop del lloc on sembla que hi pogué haver la porta primitiva. Les parets
són de petits carreus poc escairats98 i conserva encara el ràfec de pedra original99.
· Sant Julià
L’església de Sant Julià era l’església de
l’hospital. Segons Amand Séquestra l’hospital
de Besalú fou fundat pels comtes de Besalú i
per raó de ser enclòs en el territori de l’abadia,
els monjos tenien jurisdicció exclusiva damunt
d’ell100. L’hospital i la seva església estaven subjectes, i no tan sols des del punt de vista espiritual, sinó també del temporal, civil i criminal,
a l’abat de Sant Pere, que també disposava de la
facultat de designar l’hospitaler101.
Les notícies documentals més antigues
que hi fan referència són de la primera meitat del segle xiii102. L’edifici que en part encara
es conserva és originari de finals del segle xii.
Segons F. de Mir, constava de dues parts alineades exteriorment i separades interiorment per
un mur. A la banda del Fluvià hi donava prò-
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piament l’hospital, que havia estat transformat
en habitatge. Disposava de planta baixa amb
una estructura d’arcs, i de planta pis... L’església
estava formada per una sola nau, sense absis,
coberta amb volta103.

Fig. 13. Portalada de Sant Julià abans de la restauració dels
anys 70.

El mateix Francesc de Mir diu que ja
ben entrada la segona meitat del segle xviii, es
reformà la volta la qual es reomplí amb terrissa local104 que segons l’estudi fet per Narcís Soler es tracta-

ria de peces de diverses procedències, corresponents als segles xvii i xviii105, que estan dipositades al
Museu Arqueològic de Girona i alguna d’elles actualment exposada a l’Espai Besalú de la Cúria Reial.

98 Ibid., 213.
99 F. Mir, Op. cit., 92 .
100 A. Séquestra. Op. cit., 57-58.
101 F. Monsalvatje, 1902. Op. cit., 244-247.
102 F. Mir, Op. Cit., 92-93.
103 Ibid., 93.
104 F. Mir. Op. cit., 195.
105 N. Soler, “Notes sobre la terrissa de Besalú”, V Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú, 1986, 203-223.
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L’hospital i l’església van estar vinculats al monestir de Sant Pere fins a la desamortització de
1835, quan s’hi deixaren de fer les funcions pròpies d’una església, i ja avançada la segona meitat del
segle xix fou habilitat com escola. Acabada la Guerra Civil es convertí en el local parroquial i posteriorment en magatzem. Després de la restauració, començada a partir de 1970, l’edifici quedà reduït a
una sola planta rectangular un cop lliure de les dependències afegides. Actualment és un espai municipal on s’hi realitzen diferents activitats especialment de caire cultural.
Possiblement devien formar part de la seva antiga estructura medieval els murs perimetrals,
aixecats amb petits carreus i còdols escairats, el finestral romànic de la banda de migdia i, per descomptat, la magnífica portalada romànica esculpida de finals del segle xii, que contrasta amb la simplicitat de la resta de l’edifici, fins el punt que ha propiciat opinions que posen en qüestió que aquesta
portalada fos pensada originàriament per aquesta església106, malgrat que fins avui no s’ha trobat cap
document que permeti avalar aquesta hipòtesi.
La sinagoga
El centre físic i espiritual de la comunitat jueva de Besalú era la sinagoga o “schola judeorum”,
situada en una parcel·la propera al Fluvià que ha mantingut, fins a dia d’avui, l’eloqüent topònim de
plaça dels Jueus. La seva construcció fou autoritzada pel rei Jaume I el 1264107 i va acollir les reunions
de l’aljama fins aproximadament el 1436, any en què ja no quedaven jueus a Besalú108. A partir d’alesho70

res l’edifici fou parcel·lat, venut i modificat fins a pràcticament desaparèixer. El 1446, per exemple, els
jurats de Besalú rebien l’autorització de la reina per a reaprofitar els materials constructius de l’antiga
sinagoga, on inicialment s’havia de construir la seu del Consell Municipal, l’arxiu i la Pia Almoina109.
Tot i que el projecte no s’arribà a consumar, és en aquest moment quan es van arrencar els brancals i
llindes de la porta de la sala d’oració, els carreus de travertí de les parets i les lloses del terra110. Durant
els segles xv i xvi l’edifici de la sinagoga estava dividit en tres cases diferents, mentre que l’antic pati era
de dues propietats111. L’any 1601 hi ha notícia que una part de la sinagoga estava ocupada per un tint112,
propietat d’Antic Quintana. Durant la primera meitat del segle xvii també es va tapiar l’antic portal
dels Jueus, documentat des del segle xiv113.
Afortunadament l’arqueologia ha permès recuperar part del passat jueu de Besalú. Primer es
produí la descoberta científica del Micvé el 1964114, un edifici que més d’un segle i mig abans Zamora
106 R. Sala, N. Puigdevall, El romànic de l’Alta Garrotxa, Caixa d’Estalvis Provincial de Girona, 46; J. Murlà, Guia
del romànic de la Garrotxa, 1983, 84.
107 J. Alanyà, Besalú, vida i organització d’una juderia, Ajuntament de Besalú, 1996, 38-40.
108 M. Grau, La judería de Besalú, Fundació Pere Simon, 1997, 51.
109 Ibid., 51.
110 M. J. Lloveras, “Excavacions a la plaça dels Jueus de Besalú”, Tribuna d’arqueologia 2007, Generalitat de Catalunya, 2008, 302.
111 J. Sagrera, Op. cit., 151-152.
112 F. Mir, Op. cit., 160; M. GRAU, Op. cit., 52.
113 J. Sagrera, Op. cit., 154.
114 J. Frigola, “Arqueologia i turisme. La integració del patrimoni arqueològic dins de l’oferta cultural de la vila de
Besalú”, Onzenes trobades culturals pirinenques: Patrimoni i turisme als Pirineus, 2015, 118.
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ja havia descrit com a “cuarto abovedado que aquí llaman la Mezquita”115 i que fou visitat també pel
mateix Monsalvatje “aun enseñan al viajero la bauma dels Juheus, restos de su antigua aljama, la que estaba situada á orillas del Fluviá, y en la que se entra por una de las ventanas abiertas en el muro”116, si bé
cap dels dos l’havia identificat com a banys jueus. La troballa va motivar noves intervencions, com la
que el 1977 va permetre treure a la llum alguns carreus de l’edifici de la sinagoga. No obstant això, fou
necessari esperar fins el 2002 per veure l’inici de les excavacions en extensió a la plaça dels Jueus, que
es van allargar fins el 2006 i que van permetre recuperar part del pati i de la sala d’oració de la sinagoga.
La casa dels banys
Era habitual que en època medieval les poblacions grans disposessin d’uns banys públics. Els
de Besalú apareixen esmentats per primera vegada a les darreries del segle xiii117 i s’ubicaven a les
proximitats de l’església de Sant Vicenç118. Les instal·lacions van funcionar fins com a mínim el segle
xvi119 abans de caure en desús. Quan Francisco de Zamora120 va visitar Besalú el 1790 encara va poder
observar les restes d’uns antics banys, probablement els medievals, que va descriure de manera vague:
Vimos las tres piezas subterráneas que hay en casa de Busquets, las cuales, por las claraboyas que tienen
en su bóveda y por las pilas y conductos que hay en ella, indican haber servido de baños antiguos...
Es desconeix si actualment encara es conserva, camuflat entre soterranis, algun testimoni físic
de la casa dels banys.
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El castell comtal
Poques coses es saben del que en època comtal fou un dels edificis més emblemàtics de Besalú,
el centre del poder polític. S’ubicava al punt més elevat del puig de Santa Maria, allà on actualment
s’alça la torre del rellotge, i fou construït per voluntat del comte Guillem el Gras en substitució del castell o recinte primigeni, que devia haver quedat obsolet. Les obres de construcció estaven en marxa el
1029121 i mig segle després, el 1084, la documentació ja parla del castro novo.
Cal imaginar que l’ús del castell va decaure de manera notable després de la unió del comtat
de Besalú amb el casal de Barcelona, que va esdevenir un govern absentista; fins i tot sembla que el
1137 Ramon Berenguer III va cedir el castell –o almenys una part– als canonges de Santa Maria122. No
obstant això, es té constància del seu ús militar en diversos conflictes de la baixa edat mitjana, com la
croada contra la Corona d’Aragó o la guerra dels armanyaguesos123.
115 F. de Zamora, Op. Cit., 321.
116 F. Monsalvatje, Noticias Históricas, vol. I, 1889, 183.
117 Ibid., 107-108.
118 F. Mir, Op. cit., 141.
119 J. Sagrera, Op. cit., 108.
120 F. de Zamora, Op. Cit., 321.
121 J. Sagrera, M. Sureda, 2006, Op. cit., 119.
122 J. Vigué (dir.), Op. cit., 172.
123 F. Monsalvatje, Op. cit., 1890, 103.
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Fig. 14. Document de l’Archivo General de Simancas, on es confirma que el castell de Besalú (en sisè lloc a la llista de la dreta) ja estava aterrat el 1715. Altres fortaleses que van patir la mateixa sort són les de Navata, Castellfollit, Esponellà o Beuda.

De nou és Zamora qui proporciona una descripció de l’estat de les restes a les darreries del
XVIII: Al lado de la iglesia [Santa Maria] están las ruinas de la fortaleza que había en lo más empinado
del montecito… Ahora no hay más que la torre que tiene el reloj124. Queda clar que aleshores el castell ja
no estava dempeus, enderroc que l’autor atribueix, sense aportar més dades, a Lluís XIV: ...el pueblo
está situado al pie y falda del cerro donde está la colegiata y antes estaba el castillo que llamaban la Fuerza e hizo derribar Luis XIV, como con dolor se ve en las ruinas125. És probable que l’esmentada demolició
es produís en el marc de les mesures militars punitives preses per la monarquia borbònica després de
la guerra de Successió, tal i com es dedueix d’un document conservat a l’Archivo General de Simancas
(Guerra moderna, lligall 1614), de principis de 1715, on s’esmenten les fortaleses de la vegueria de Girona que calia derruir, les que calia conservar per raons estratègiques i les que ja s’havien enderrocat
per ordre del capità general de Catalunya. Entre aquestes darreres s’hi enumera el castell de Besalú.
Més enllà d’aquestes dades de caràcter històric, resulta impossible determinar aspectes formals
del castell comtal de Besalú, que probablement responia a la morfologia típica de castell feudal del
moment. Actualment simplement se’n pot observar algun tram de mur, d’aparença robusta i de gran
gruix, emprat com a fonamentació de la moderna torre del rellotge.
124 F. de Zamora, Op. cit., 321.
125 Ibid., 324.

El patrimoni medieval perdut. Cinc segles de catàstrofes, guerres, destrucció,
espoli i abandó a la vila de Besalú (1427-1939)

J. Frigola, J. Roura

Els ponts
· El pont del Fluvià
No deixa de tenir la seva lògica pensar en l’existència d’algun pont anterior que permetés anar
d’un costat a l’altre del Fluvià en el seu pas per Besalú, perquè ja des de l’antiguitat va ser un lloc especialment transitat. Però, més enllà de raonades especulacions al respecte, la realitat és que el primer
esment que s’ha trobat del pont és de l’any 1075126.
La història del Pont Vell és un seguit d’enderrocs i de reconstruccions que han fet que aquell
pont del segle xi hagi vist canviades, amb les vicissituds del pas dels segles, moltes de les seves pedres. Les riuades han estat sovint, tot i que no sempre, les principals causants d’aquestes renovacions
periòdiques. No se sap si el traçat angular tan característic del pont de Besalú va ser sempre com el
coneixem avui. De fet, les restes d’una estructura de maçoneria al costat del pont poden donar peu a
imaginar. López Sánchez, en la seva tesis doctoral planteja tres hipòtesis sobre la possible estructura
original del pont i el seu traçat127. Solà-Morales també contempla la possibilitat d’un traçat diferent del
pont en els arcs de més enllà de la torre central128, considerats com la part més nova i més inestable per
la manca de suports de pedra natural, a partir d’un document notarial del segle xv. El cas és que, sigui
per raons de cost o defensives, o per totes dues coses, el pont que ha arribat fins els nostres dies mostra
una imatge ben característica i inconfusible.
Segons la datació de les diferents parts del pont feta pel Servei de Monuments de la Diputació
de Girona129, correspondria a finals del XI començaments del XII el tram que s’uneix a les cases del
carrer del Pont, just abans de la torre més propera al poble, la part inferior de la qual és datada a començaments del segle xiii, i lògicament, de ser així, a aquesta mateixa època deuria correspondre la
resta de la torre, enderrocada el 1880 com ho fou també la torre central, per permetre el pas de la maquinària tèxtil destinada a Olot; totes dues serien refetes posteriorment el 1965. Tot i que, pel que fa a
les torres, tradicionalment, s’ha seguit l’opinió de Pere Alsius quan diu que s’aixecaren durant el regnat
de Joan II, el qual feu fortificà el pont, i això ens trasllada a darreries del segle xiv130. Les bases de les sis
primeres pilastres, recolzades sobre la roques emergents entre les quals hi hauria l’anomenada pedra
Mambra, se situarien a cavall del segles xi i xii i serien, per tant, juntament amb el tram ja esmentat,
els fragments més vells del pont. Les anomenades creus, la grossa i la petita, correspondrien al 13151316131. Deixant de banda algunes parts que no han pogut ser datades, aquelles que no han estat citades
anteriorment correspondrien a reformes fetes en època moderna o contemporània, provocades pels
efectes de les riuades o per la mateixa mà de l’home, com la desaparició de les dues torres a les quals
ja s’ha fet referència o la voladura amb dinamita de la segona, tercera i part de la quarta arcades de les
que es troben situades entre les dues torres per obra de l’exèrcit republicà en retirada el 1939.
126 F. Monsalvatje, 1890, Op. cit., 265-266.
127 A. López. Puentes de la época medieval en las cuencas de los ríos Ter, Fluvià i Muga, Tesi doctoral, Escola Tècnica
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2010, 188-190.
128 J.M. de Solà-Morales, Construcció, reconstruccions i reformes del Pont Romànic de Besalú, 1971, 9-11.
129 Ll.Bayona, Ll. Buscató, “Les esquerdes del pont de Besalú”, La Punxa, 42, 2006, 62-68.
130 J.M. de Solà-Morales. Op. cit., 7.
131 Ll.Bayona, Ll. Buscató. Op. cit., 62-68.
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Fig. 15. Durant uns vint-i-cinc anys, el Pont Vell de Besalú va presentar aquest aspecte depauperat.

En fer un repàs dels successos més devastadors per al pont dels quals en tenim constància
documental i que en conseqüència li han anat canviant la fesomia, no podem oblidar que l’any 1315,
el pont fou derruït a conseqüència d’una forta riuada, segons consta en un document de l’arxiu de la
Corona d’Aragó132. Per reconstruir-lo es demana al rei Jaume II la facultat d’establir una contribució de
peatge durant deu anys133. Es coneixen uns quants documents notarials que fan referència a aquesta
reconstrucció i és especialment significatiu aquell datat el 17 de gener de 1316 en el qual es fa constar
l’acord entre quatre jurats, representants de la vila de Besalú i el mestre de ponts de la vila de Perpinyà,
Pere Baró, el qual vindrà a Besalú per assessorar i supervisar la construcció del pont134.
També un bloc de pedra amb el primitiu escut municipal de Besalú i amb la data 1680 situat
en la pilastra que separa els arcs sisè i setè ens parla d’una possible reforma en aquesta data, en la qual
malgrat no tenir notícies de grans aiguats, ni informacions sobre l’estat del pont, sí que, indirectament,
sabem d’obres realitzades als dos molins, draper i fariner, per refer els danys ocasionats “del darrer
ayguat” 135.

132 J.M. de Solà-Morales. Op. cit., 6-7.
133 Ibid., 6-7.
134 ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA. Notarials, Besalú. Notaris no identificats, reg. 3, 1315-1318.
135 J.M. de Solà-Morales. Op. cit., 13.
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Les imatges del segle xix que ens han arribat del pont són les que han permès de reconstruir-lo
amb l’aspecte que presenta actualment:
. El gravat del francès Jean-Charles Langlois (1789-1870) fet entre 1826 i 1830, que forma part
del conjunt de 40 làmines titulat Voyage pittoresque & militaire en Espagne.
. Una aquarel·la anònima anterior al 1835 que reprodueix Josep Danés i Torras al seu treball
El pont de Besalú sobre el Fluvià, còpia del gravat de Langlois, que canvia l’escena militar per una de
traginers, i que per tant no és més que una variant de l’anterior.
. La pintura mural al tremp de la casa Llaudes de Besalú de mitjans del segle xix obra del decorador gironí Miralles.
. El dibuix a llapis del pintor Antoni Caba (1838-1907) del pont vist des del seu interior, segurament anterior al 1858. La caseta que es distingeix en el dibuix situada a la creu grossa del pont era
segons Danés i Torras destinada al lloc de guàrdia, i el seu origen, molt posterior a l’època del pont i
les seves fortificacions i per tant fora de l’època que ens ocupa. També diu que al seu interior hi havia
una escala de caragol que permetia l’accés directe al riu136.
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Fig. 16. Gravat de Langlois, fet entre 1826 i 1830, la imatge més antiga que es coneix del pont.

La rehabilitació del pont dels estralls soferts durant els segles xix i xx, amb la desaparició de
les seves torres i la voladura d’algunes arcades al final de la Guerra Civil, va culminar l’any 1965, després de la intervenció sota la direcció tècnica de l’arquitecte Pons Sorolla, que li restituí la seva antiga
i característica imatge.
136 J. Danés, El pont de Besalú, sobre el Fluvià, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 172, 1917, 215.
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· El pont de Capellada
Una de les principals vies de comunicació que existia a Besalú a l’edat mitjana era
l’anomenat camí de Figueres137, que sortia des
del segon portal de Rocafort –també dit de
Sant Martí–, vorejava part de la galta nord de
la muralla i baixava fins la riera de Capellada, creuada per un pont avui desaparegut. No
es coneixen dades sobre el moment de la seva
construcció, probablement ja en època gòtica,
ni tampoc del seu aspecte, que si s’atén a la limitada amplada del llit fluvial podria correspondre a un pont d’un sol arc.
La documentació, tanmateix, ha deixat constància que el pont de Capellada va
ser completament arrasat, juntament amb un
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important tram de muralla, en un dels múltiples aiguats succeïts durant les primeres dècades de la segona meitat del segle xvi. Es tracta
d’una carta de confirmació de privilegis de la
vila de Besalú feta i firmada per Felip II el 15
de febrer de 1586 i conservada a l’Arxiu Històric Municipal de Besalú138 (AHMB, Lligall 12,

Fig. 17. Llera de la riera de Capellada, amb l’antic camí de Figueres en primer terme i el puig de Santa Maria al fons. En
aquest punt és on s’aixecava l’antic pont de Capellada. Fotografia d’inicis del segle xx de Juli Soler Santaló (AFCEC).

document s/n), on s’explica que “...en est temps
en lo Principat de Cathalunya tantas ayguas se son seguides en ell que no sols sen ha aportat dit pont [de
Capellada] empero encara molt gran partida de muralla de dita vila la qual afronta ab dit riu y com nos
tinga esperança alguna de refer dit pont e, muralla sino tornant a concedir y otorgar lo dit dret (...) per
temps de quaranta anys”. El privilegi o dret esmentat, que havia de servir per a reedificar el pont, es
remuntava en temps de Carles I, que el 1533 havia concedit a la vila “certs privilegis y ab aquests permis
per lo manteniment del pont de Capellada un diner de dret per home de peu e, dos per home de cavall
(...)per temps de 20 anys”. Desconeixem si el pont es va arribar a reconstruir mai, o bé si novament una
riuada se’l va endur, però el cas és que ja no existia quan Zamora va visitar Besalú el 1790139: Des de esta
altura [Santa Maria] vi el paraje en donde se podía hacer un puente sobre el río Capellada, que bastaria
fuese de un ojo por su poco caudal, que dicen ser duradero, aunque yo lo vi seco. Serviría para el camino
de Figueras y otros pueblos.

137 J. Frigola, J. Frigola, Op. cit., 318.
138 J. López, J. Riu, Op.cit., 20-22. Actualment el document està exposat de manera permanent al centre d’interpretació municipal Espai Besalú.
139 F. de Zamora, Op. cit., 325.

El patrimoni medieval perdut. Cinc segles de catàstrofes, guerres, destrucció,
espoli i abandó a la vila de Besalú (1427-1939)

J. Frigola, J. Roura

El patrimoni moble
Resulta extremadament complex analitzar la pèrdua, saqueig i dispersió del patrimoni moble
de la vila, atès que sovint han deixat poca documentació associada. No hi ha dubte, però, que els béns
que han arribat fins als nostres dies són només una minoria dels que existien en època medieval, com
molt bé es pot copsar si hom consulta els inventaris d’ornaments recollits en les diverses visites pastorals conservades de les esglésies de Besalú. La principal causa de la disseminació i pèrdua han estat,
indiscutiblement, els conflictes armats, que habitualment han comportat l’espoli dels béns més valuosos –objectes sumptuaris– i la destrucció de les peces menors –que no menys rellevants històricament
i artística. Per tant, no ens ha d’estranyar si avui ningú sap on estan, per exemple, els objectes que el 979
el comte-bisbe Miró donà al monestir de Sant Pere, consistents en or i argent, gemmes, segells, cinyell,
vestits de pell, penjolls i vasos, entre altres peces140, o la magnífica creu processional de plata, amb pedres i camafeus antics encastats, que fins a inicis del segle xix es conservà a l’església de la col·legiata
de Santa Maria141. Atesa la impossibilitat de tractar totes les peces desaparegudes, tasca que supera de
llarg les pretensions d’aquest article, ens limitarem a mencionar alguns dels casos d’espoli i destrucció
més rellevants.
Tot i que els conflictes d’època moderna segur que causaren danys en els béns mobles de la
població –poc després de la guerra dels segadors, sense anar més lluny, hi ha notícia que l’arxiu notarial de Sant Pere estava absolutament desordenat i dispersat fruit de la desatenció dels monjos142–, no
és fins a finals del XVIII quan es tenen notícies directes del saqueig d’objectes, efectuat en aquest cas
en el marc de la Guerra Gran (1793-1795) per part de les tropes revolucionaries franceses: “Nos fréres
d’armes ont emporté ce qu’is ont pu et ruiné les reste... Ajourd’hui on été apportés ici les drapeaux pris sur
l’ennemi, les croix, batons d’argent et toutes les dépouilles d’un monastère de Besalu [Sant Pere].”143. Pocs
anys després, un nou conflicte amb França, la guerra del Francès (1808-1814) comportà l’ocupació de
la vila durant cinc llargs anys, durant els quals es tornà a saquejar Sant Pere, d’on els monjos preventivament ja s’havien endut algunes relíquies i documents de l’arxiu a l’apartat monestir de Sant Llorenç
del Mont. No obstant això, sembla que van aconseguir endur-se els bustos gòtics de plata de Sant Prim
i Sant Felicià144, així com altres ornaments d’argent, que ja no consten en els inventaris de després de
la guerra. De Santa Maria en desaparegué la gran creu de plata anteriorment esmentada, d’un elevat
valor artístic, però no així la venerada Vera Creu, guardada també habitualment a Santa Maria, que
s’aconseguí salvaguardar amagant-la en una habitació a l’interior de l’església de Sant Vicenç. Una vegada passada la guerra, la relíquia es va recuperar, tal com es testimonia en les actes del Ple de l’Ajuntament (Actes del Ple 1814-1857, fol. 3 r-v): “En la villa de Besalú, a los dos de mayo de mil ochocientos
catorce, constituidos personalmente [...] para extraer dicha santa relíquia del parage donde se hallaba
custodiada, por las ocurrencias del tiempo, en la iglesia parroquial de San Vicente de la misma, en un
quarto llamado De la Águila, [...] y habiendo arrancado una piedra de la pared maestra de la iglesia,
140 L. Bartolomé, M. À. Fumanal, L. de Sanjosé, Op. cit., 17.
141 Per a més informació, vegeu l’apartat corresponent a Santa Maria.
142 L. de SANJOSÉ, 2003, Op. cit., 113.
143 J. LÓPEZ, Arrels i llavors de Besalú, Ajuntament de Besalú, 2003, 102.
144 M.À. Fumanal, 2010, Op. cit., 150-154.
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se halló en su interior una caxita de madera muy laboreada, que sacó dicho senyor prior. Y reconocida
por este se halló dentro la Santísima Vera Cruz y otras relíquias, con una auténtica de pergamino muy
fino, cuya caxita [...] se pasó a un armario de la sacristía.”145. Malauradament la Vera Creu, portada de
Roma pel mateix comte Tallaferro el 1017, va ser robada només uns anys més tard, la nit del 4 al 5 de
desembre de 1899, per uns lladres vulgars.
Durant la tercera carlinada els liberals ocuparen novament Sant Pere, on segons Séquestra “...
van deteriorar l’església, destruir l’orga, àdhuc cremar les trones i profanar el sepulcre dels monjos”146.
Sembla que també van col·locar dues imatges de Sant Prim i Sant Felicià a banda i banda de la porta
com si fossin sentinelles, i hi van fer punteria amb els fusells147. Paral·lelament als conflictes, com ja
s’ha anat comentant al llarg del text, es produí un fenomen de dispersió d’algunes peces artístiques
singulars, que sovint eren malvenudes fruit de la ingenuïtat. Un cas exemplar és el de Sant Martí de
Capellada, on a inicis del segle xx es van vendre uns encensers de ferro forjat amb esmalts i un portapau d’ivori suposadament romànic –sembla que de gran valor artístic–, a canvi d’una suma irrisòria148.
Finalment, la Guerra Civil va suposar una estocada definitiva per les esglésies de Sant Vicenç i
Sant Pere, que avui es presenten nues fruit de respectius incendis. La majoria d’objectes religiosos, de
fet, ja van ser cremats a l’inici del conflicte, el 25 de juliol de 1936, quan les esglésies van ser saquejades
i es va fer una gran foguera al prat de Sant Pere amb els retaules, les robes, les imatges, els llibres... L’any
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1937, amb objectiu de protegir els objectes de valor que s’havien pogut salvar de Sant Vicenç, inclòs
l’insigne vas hispano-àrab de vidre, van ser entregats en dipòsit, amb el beneplàcit de l’Ajuntament
republicà, a la Comissió de Patrimoni Artístic i Arqueològic, que les guardà al Museu de Sant Pere de
Galligants. Passada la guerra l’Ajuntament intentà recuperar infructuosament aquests béns, la majoria
dels quals avui formen part de la col·lecció del Museu d’Art de Girona149.

A TALL DE REFLEXIÓ
L’abast cronològic d’aquest estudi finalitza el 1939, un any fatídic pel que fa al patrimoni besaluenc, que va veure com la guerra s’emportava diverses arcades del pont vell –les mateixes que els
aiguats no s’havien pogut endur–, i com el campanar de Santa Maria, que durant sis-cents anys havia
format part de la silueta de la vila, s’ensorrava per culpa de la manca de manteniment. Això no significa que amb posterioritat a la Guerra Civil desapareguessin els problemes amb el patrimoni –només
cal recordar el qüestionable enderroc de la capella dels Dolors a finals dels anys 50– però sí que progressivament hi hagué un canvi de mentalitat, una sensibilització tant institucional com social, que
més endavant es traduí en l’explotació turística del patrimoni històric de la vila. Un dels principals
catalitzadors del canvi fou la redescoberta científica del micvé l’any 1964, un edifici de gran singularitat històrica trobat en un excepcional estat de preservació. Un any després, el 1965, s’inaugurava
145 Transcripció del document feta pel Dr. Pau Castell Granados en el marc dels treballs de catalogació realitzats a
l’Arxiu Històric Municipal de Besalú l’any 2016.
146 A. Séquestra, Op. cit., 158.
147 M.À. Fumanal, 2010, Op. cit., 150.
148 J. Murlà, Op. cit., 102.
149 J. López, 2003, Op. cit., 182-183.
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la restauració del pont vell, obra dirigida per l’arquitecte Pons Sorolla. Tot això s’acompanyà amb la
recuperació i restauració d’altres edificis com l’església de Sant Vicenç, l’hospital de Sant Julià o l’edifici
de la Cúria Reial, així com amb la realització de les primeres intervencions arqueològiques modernes, especialment la que va suposar la descoberta de la vil·la romana de Can Ring (1959-1960). Amb
l’arribada de la democràcia Besalú va continuar promocionant el seu passat a nivell turístic i cultural,
endegant a partir dels anys 90, i sobretot a inicis del nou mil·lenni, un autèntic programa d’excavacions
arqueològiques que han permès reescriure la història de la població, amb uns orígens que reculen al
primer ferro i una rellevant fase ocupacional tardoibèrica i romana.
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Fig. 18. Fotografia de Francesc Riuró de les obres de restauració del pont vell l’octubre de 1963.
S’observen les dues arcades volades durant la retirada republicana de 1939, així com la torre
central enderrocada. (Arxiu MAC-Girona).

