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SANTA MARIA DE BESALÚ I LA SEVA ESCULTURA:
RECONSTRUINT UN TRENCACLOSQUES.
Marc Masó
Documentalista adjunt al MEV i doctorand UAB

El marc del romànic català té a Besalú un dels màxims epicentres de producció artística. Al
seu torn, esdevé un indret cabdal per entendre la història comtal i eclesiàstica de la Catalunya Vella,
a través d’algunes de les més fascinants mostres d’art medieval romànic del nostre petit país, algunes
d’elles ens han arribat profundament alterades com el famós i reconegut Pont medieval, o bé han patit
la pèrdua, sempre lògica, d’alguna part del seu conjunt com és el cas del monestir benedictí de Sant
Pere i l’església parroquial de Sant Vicenç. Sense cap dubte un dels elements essencials de la Besalú
medieval, i epicentre indispensable de la creació d’un comtat i al seu torn d’un efímer bisbat, és Santa
Maria del Castell. L’antiga església canonical ha arribat als nostres dies de forma parcial o tanmateix
en forma de trencaclosques..., si no coneixeu molt Besalú, és aquella “ruïna” de la part alta del turó del
castell on antany també trobàvem el mateix castell de la nissaga comtal de Besalú.

Fig. 1. Imatge antiga del conjunt prèvia a la guerra civil. Autor desconegut
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Breu d’Història de Santa Maria. De l’epicentre del bisbat a l’abandó
Besalú, capital comtal i seu d’un bisbat efímer que fou fundat el 1017, és de ben segur un dels
indrets on es manté viu el passat, un passat que té en Santa Maria, moltes llums i ombres encara per
esclarir. L’església del Castell, i l’antiga canònica de Santa Maria viu al llarg de la seva història diferents
successos, afers i episodis, que parlen des de la seva fundació fins el seu declivi i abandó.
Com a breu introductori, són imprescindibles algunes dades per situar cronològicament diferents aspectes de la història d’aquest edifici, talment com el pas previ per començar a destriar les peces
del trencaclosques que se’ns presenta al segle xxi.
La primera consagració ens apareix el 1055, any el qual podem parlar d’una primera edificació
possiblement no conclosa, en el turó de l’actual castell dels comtes de Besalú. Serà unes dècades més
tard, en temps del comte Bernat de Tallaferro, quan cal destacar un episodi rellevant de l’esdevenir del
conjunt, la seva cessió a la canònica augustiniana de Sant Ruf d’Avinyó per tant d’ençà el 1084, Santa
Maria passarà a ser una filial del gran monestir provençal. Serà arran d’aquesta relació, sempre beneficiosa, pel cenobi besaluenc, que es desplegarà gran part del programa escultòric que embellirà l’edifici,
que al seu torn experimentarà una gran ampliació de la nau i l’edificació d’un ampli i recollit espai
claustral; coincidirà el 1137 amb la donació de l’antic castell comtal a les dependències del cenobi, per
part del comte Ramon Berenguer IV, que ja no hi residia.
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A partir de les darreries del segle xvi, l’indret va perdent importància degut en part a la pèrdua progressiva de poder de la vila de Besalú, i sobretot degut a l’estat del mateix conjunt, del qual no
consten grans reformes ni obres rellevants d’ençà tres segles enrere. Remarcar el 1592 és prou rellevant;
aquell any el papa Climent VIII fa perdre la condició de canònica a Santa Maria, que esdevindrà una
col·legiata. Aquest fet clau, i el progressiu i continuat abandó de part de les seves dependències, fa
constar en documents una davallada constat dels residents en tal espai.
Serà entre 1744 i 1746, com podem veure recollit en diferents notes de l’època que cedeix per primer cop, la nau central de l’església, fet clau, malgrat que no definitiu per la fi d’una de les més rellevants
seus eclesiàstiques de la vila. La relació de notes referents a una més que probable reconstrucció de la nau
de nou, no evidencia tanmateix cap millora respecte al deplorable estat del conjunt, simplement esdevé un
petit pedaç, que permeté en certa manera mantenir el culte uns anys més. Malgrat que no destaca en cap
cas la col·locació dels elements escultòrics de nou en l’espai arquitectònic, fet rellevant per comprendre
que gran part dels mateixos ja resten aïllats dels murs del temple. Fins el segle xx, les noticies que parlen
de l’indret ho fan per enumerar incomptables vegades, el seu estat d’abandó, que obliga lògicament a la
finalització de la celebració de culte i ocasionen l’esfondrament definitiu de la nau “nova”. I conviden
a l’inici del capítol dedicat al desmembrament i la dispersió, on podrem parlar d’espoli -gran nombre
d’elements podrien restar en col·leccions privades i sense identificació- malgrat la història ens parla
d’una venda i una posterior dació, que ens permeten mantenir un bon nombre d’elements identificats.1

1

Catalunya romànica, Volum IV Garrotxa, 1994, Barcelona Pàgs. 168-174 .
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El col·leccionisme, l’espoli i la dispersió d’un edifici
Per començar cal remetre’ns lluny de Besalú i en un indret tant distant com proper a la nostra
protagonista, cal trobar-nos al barri barceloní de Pedralbes, i alguns pensaran perquè aquí? Un trosset
rellevant de Santa Maria resta aquí, elements que avui en dia trobem a la façana del Conventet procedeixen de forma contrastada de Besalú, de Santa Maria per ser més concrets. I són el primer element
essencial a parlar quan ens referim de la dispersió del llegat actual de l’antiga canònica. I perquè aquí?
A què és degut?
Som el 1919, i ens trobem a un edifici que ens consta per primera vegada el 1341, i on avui la
família Peramateu-Sors, en pren propietat després de la compra de la dependència del monestir de
Pedralbes a Enrique Reig. Aquí es promou la primera gran reforma de l’ala de l’edifici que trobem en
el carrer dels Capellans, zona de quadres i magatzems del conjunt monàstic de Pedralbes. Un annex
ja del gòtic tardà que clarament estava en un estat d’abandonament total. Les obres tindran el segell
d’un dels més prolífics artífexs del modernisme i el neomedievalisme, a l’ombra de grans coneguts
Antoni Gaudí, Puig i Cadafalch o Domènech i Montaner i que era seguidor de la base establerta per
Viollet-le-Duc o Elies Rogent; parlem de Enric Sagnier2.
Aquí es citen per primera vegada, els elements de Besalú, segons les primeres impressions recollides per Lluis Monreal i Agustí.
Tan importante muestra de escultura romànica de la segunda mitad del siglo XI que
habia sido adquirida en aquellas fechas por el propietario del Conventet, Pompeyo Peremateu.
Es citen el timpà, i sis capitells, igualment com fins a tres finestrals, amb els seus corresponents
capitells de dimensions més reduïdes. Arribats aquí podem constatar la venda a la família Godia3
de les dependències del Conventet i per tant la rellevant col·lecció esdevindrà a partir del 1968 part directa d’una de les col·leccions privades més rellevants del país4.
El 1994 cal esmentar, un dels seus episodis rellevants a la història de la seva relació amb un ens públic.
La dació al MNAC, de cinc peces procedents de Besalú, una parella de capitells figurats i un grup de
tres vegetals dels quals parlarem més endavant. La realitat entorn de la voluntat col·leccionista del
moment és la clau perquè els capitells restin avui encara in-situ a Pedralbes al Conventet.
Hem de posar en valor els capitells en el marc de la col·lecció d’art que disposa el Conventet
on ens apareixen un seguit d’altres obres, com les que s’afirmen com a peces de Nanclares de la Oca a
Vitòria.
I la pregunta, per què volien els capitells? O millor per què vesteixen una reforma amb art
romànic?
Sincerament s’ha d’emmarcar en un àmbit generalista, que parla de la redescoberta del romànic durant les darreries del segle xix i el primer terç del segle xx; en són exemple la descoberta del
davallament d’Erill la Vall i l’absis de Sant Climent de Taüll el 1907, conservats avui al MEV -Museu
2

Un dels principals artífexs del moviment neo-medievalista i adscrit en el moviment modernista.

3

Des de 1968 propietària del Conventet de Pedralbes i de la seva col·lecció d’obres d’art de gran valor que contenia.

4

L. Monreal, El conventet. Historia de una casa en Pedralbes. Volum I, Barcelona, 1971
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Episcopal de Vic- o al Museu Nacional d’art de Catalunya respectivament i que són paradigma de la
preservació i devoció per l’art medieval i bàsicament el romànic, entorn dels intel·lectuals excursionistes i historiadors del seu temps, entre ells com sempre s’ha dit Puig i Cadafalch. La nostra realitat
són els capitells, elements immobles que partir de les primeres voluntats dels col·leccionistes han esdevingut part activa de les principals col·leccions, esdevenint l’exemple besaluenc prou evident, i que
té episodis com el trasllat de part del claustre de Sant Miquel de Cuixà a territori nord-americà5.
Aquesta realitat ens serveix de punt de partida per posar en valor el conjunt, que al Conventet
de Pedralbes, ens mostra els següents elements:
» Capitells i impostes, d’accés a l’àmbit claustral.
» Els capitells figurats (8), dels quals avui un parell es troben al MNAC.
» Els capitells corintis o vegetals (4), avui en dia 3 es troben al MNAC.
» Els finestrals dels absis laterals – de dubtosa procedència-.
» Les mènsules –probablement de l’interior de la nau» La portada (el timpà)
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Fig. 2. Estat actual del Conjunt del Conventet de Pedarbles ©Jordi Camps

Prèviament cal tenir en compte la modificació de la façana del Conventet els anys 50 del
segle xx, que trenca la inicial disposició simètrica de la façana i la conclou amb el tancament de
la portalada d’accés. I també destacar la dació Godia al Museu Nacional d’art de Catalunya6.

5 El claustre del monestir nord català, està fragmentat entre el museu The Cloïsters de Nova York als Estats Units, i
el mateix conjunt monacal del municipio de Codalet a peus del Canigó. Els elements foren transportats als Estats Units.
6 Cinc capitells de Santa Maria, prèviament al conjunt del Conventet però mai integrats en l’espai arquitectònic
d’aquest edifici, foren part de la dació Godia a el Museu Nacional d’Art de Catalunya el 1994.
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Cal seguir un rastre que ens transporta uns anys abans de la col·locació de les peces a Pedralbes. La primera venda que consta dels capitells, és en data prèvia a 1917, per part de Carles Aulet,
propietari del conjunt de Santa Maria per ser traslladats a Barcelona en l’àmbit públic del parc de
Montjuïc, malgrat que hauríem de constatar que en aquesta adquisició únicament es consten els capitells i no es remarquen elements com el timpà o els elements de la porta del claustre, com tampoc les
finestres –sempre dubtoses-.
Durant uns anys, les vicissituds de les diferents etapes de la història del Conventet, conserven el grup de capitells de la façana -modificada els anys 40- i el grup de capitells de l’interior,
que per causes desconegudes no s’integraran en el conjunt, fet que permeté la dació ja esmentada7.
L’esfondrament de la nau. El pas definitiu per la dispersió o potser no?
Un dels punts clau d’aquesta desmembració de l’església és l’esfondrament de la nau, que es veu
com el primer aspecte rellevant en tant que a destacable per la dispersió dels elements en estudi. Un
document conservat a l’arxiu de Besalú ens permet deixar ben clar que tal vinculació pot esdevenir
contradictòria a parer meu, ja que per una banda la nau es reconstrueix totalment. Les dades de tal reconstrucció ens parlaria d’una destrucció gairebé completa de les naus, fet que impossibilitaria l’actual
estat de conservació dels mateixos capitells, llavors únicament s’explica per altres vies, la possible via
del desmuntatge previ al primer esfondrament o l’escassa afectació del mateix als capitells. Tanmateix
és cert que en la reconstrucció no es parla d’una restitució de cap element, tal com ja s’ha apuntat en
el breu de història.
“Vuy die 7 desembre 1746 á les nou hores del matí poch més o menos, caigué la volta
mayor de dita iglesia (Santa Maria de Besalú) ab gran estruendo que causá y gracias al Senyor
que quant caigué ningú se trobava dins de dita iglesia, y aixi per Misericordia divina ningú
prengué mal ni se asustá y sols caigué la volta major de dita iglesia y ab la caiguda de dita volta
espetllá las llosas de la sepultura ó tomba del Ilustre Capitol qual se troba al mitg de dita iglesia”8

LES 26 PECES DEL TRENCACLOSQUES, ELS CAPITELLS
Capitells del temple, un taller; o potser dos?
Segons les deduccions i les classificacions fetes per Anne Marie Mazure-Bourandy9,
ens cal arribar una mica més enllà en diferents aspectes, tant com sintetitzar-ne i corregir-ne -si és
possible- alguns d’altres. En primer lloc cal apuntar dues coses clares respecte a els elements avui en
dia conservats que procedeixen del monestir, dels quals són 26 elements petris, un fragment d’estuc i
la verge d’època gòtica en alabastre, que es conserva en el Museu d’Art de Girona, la resta d’elements
7 A. Mazure-Bourandy,; Santa María de Besalú et les chanoines de Saint-Augustin du xe au xiiie siecle, Université de Toulouse-le-Mirail, octubre 1983, pàgs. 25-27; Santa Maria de Besalú, Relations entre son histoire et son architecture.
2004 i L. Monreal, El conventet.... Volum I, Barcelona, 1971, pàgs. 114-117
8

Notes de Montsalvatge (Notas históricas del condado de Besalú)

9 A. Mazure-Bourandy,; Santa María de Besalú... Université de Toulouse-le-Mirail, octubre 1983. Seguim la classificació de A. Mazure-Bourandy, al llarg de la seva tesi de 1983.
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de possible procedència queden exclosos ja sigui per la seva poca concreció o pel fet de no tenir un
origen clar.
Centrant-nos en els capitells, és evident que podem destriar dos diferents classificacions, una
estilística i la que faria referència a temàtica, essent totalment possible qualsevol de les dues. En primer
lloc, pel que fa a l’estil, ens cal centrar dos clars tallers que serveixen de mirall o bé en formen part
directe els capitells del nostre estudi. D’entrada, l’origen antiquitzant del grup de capitells vegetals ens
duu en un àmbit ja no rossellonès sinó que directament provençal, on la via romana d’un estil propi
d’evident essència antiquitzant, i que caldria constatar realment si en aquest cas la continuïtat es presenta en part en el grup de capitells figurats, que podrien ser d’una nova mà o taller lleugerament més
simplista amb un lleuger allunyament de les formes anteriorment esmentades i allunyada de l’estricta i
acurada tradició provençal. Cal remarcar i subratllar el treball d’un nou taller escultòric que és evident
en l’espai claustral, que avui en dia ens arriba simplement resumit en les impostes i capitells - molt
deteriorats- de la seva porta d’accés que avui en dia es troba al Conventet de Pedralbes. Aquest conjunt
per si sol esdevé un nou paradigma escultòric, que en aquest cas, Anne Marie Mazure-Bourandy no
especifica a les seves tessitures, i des del punt de vista d’una nova revisió, no és viable la unitat estilística. Aquest conjunt cal classificar-lo directament com a contemporani del portal que conservem a migdia a l’església parroquial besaluenca de Sant Vicenç, i que és un dels exemples més rellevants del treball dels tallers de Ripoll o de tallers associats a la localitat, entorn de la segona meitat del segle xii. Per
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tant podríem afirmar -sense massa marge d’error- que el mateix taller o mestre s’encarrega de les obres
en ambdues esglésies. Tanmateix cal remarcar un aspecte en aquest sentit, la possibilitat de vincular les
dues portes en un accés secundari al temple, que teòricament pel que fa les imatges d’època (anteriors
a la guerra civil), podem confirmar que a Santa Maria, és un accés al claustre. Però la primera hipòtesi,
rauria en un desplegament iconogràfic més elaborat pel que fa la carrega simbòlica, no tant present -o
definitivament invisible- a ulls del poble, i en el cas de Santa Maria estrictament destinat als canonges.
La segona agrupació ens parla de la temàtica d’acord amb la iconografia aquí narrada, ens
trobem davant de dos grans grups, que englobarien els capitells vegetals d’arrel coríntia, i els capitells
figurats. Aquesta divisió clàssica feta per Anne Marie Mazure-Bourandy és la principal aportació, de
la qual disposem per classificar la temàtica dels capitells10.
Per posar en relleu els principals elements11 del grup escultòric de Santa Maria, cal recórrer
els diferents espais del marc provençal per trobar paral·lelismes clars en els capitells de Besalú, des
de Sant Ruf d’Avinyó12 a Sant Ponç de Thommieres13.

10 Catalunya romànica, Volum IV Garrotxa, 1994, Barcelona pàgs. 176-180
11 A causa de la morfologia del article centrat en l’edifici i no en particular en cadascun dels elements, no s’entrarà
en detalls específics particulars de cadascun dels capitells, sinó que partiré a presentar algunes especificitats concretes que
fan dels capitells els elements més rellevants i un paradigma entre el món romà i el medieval.
12 Edifici provençal a les proximitats d’Avignon; proper a la vila de Besalú, des del moment que el cenobi canonical
de Santa Maria passa a ser filial del edifici.
13 Cenobi, no distant de Narbonne i Beziers. Exemplar de gran rellevància del taller escultòric rossellonès, vinculat
amb el programa de Santa Maria.
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El grup corinti, made in Provença?
Per entendre i comprendre el grup conservat
a la galeria Conventet i al seu torn a la col·lecció del
Museu Nacional d’Art de Catalunya, hom considera
que encara podriem dubtar de la orignalitat de tots
els elements, cenyint-nos al seu bon estat de conservación. Malgrat aquesta suposició a hores d’ara encara
cal considerar totes les peces del conjunt com a originals, algunes d’elles situades a l’interior de la renovada
capçalera del temple, i que corresponen a tres peces
del Museu Nacional d’Art de Catalunya i a un parell
de peces de la galeria, entre elles les que resten encara
insitu a les ruïnes de Santa Maria de Besalú.
En primer lloc cal tenir en compte un altre aspecte rellevant d’aquest grup corinti, que són els capitells més delicats de tot el conjunt equiparables a
nivell estilístic als darrers exemples de capitells d’èpo-

Fig. 3. Capitell del grup Corinti, 200-686
©Museu Nacional d’Art de Catalunya

ca romana de la Provença i com ja ha quedat apuntat
exemples directes de la afiliació amb Sant Ruf d’Avinyó -Saint-Ruf d’Avignon14- . Un monestir que les
vicissituds històriques, tal com Santa Maria, han volgut que ens arribi fragmentat i en un estat ruïnós
que malgrat que això ens permet contemplar in-situ algunes peces de gran valor, com són els capitells
corintis de la zona del presbiteri. L’acurat tracte de herència romana dels capitells avinyonesos, queda
reduït a diferents nivells segons les classificacions de Mazure-Bourandy que nosaltres simplificarem,
en tot cas destaquen diferents aspectes considerablement similars que ens permeten establir una primera connexió directe amb una influència provençal, i sense cap dubte amb una relació estreta amb
la font clàssica.

Dubtes i realitats, entorn dels capitells figurats
La tosquedat del grup figurat, els capitells emmarcats per unes volutes que són agafades per una
figura masculina central i que es rematen amb parelles d’àligues als extrems, ens serveix per apuntar
diferents aspectes. En primer lloc tant Jordi Camps15, com Mazure-Bourandy16 estableixen el mateix
punt de referència, que es tracta del mateix taller, però que té una manera de fer molt més mimetitzada
en l’espai propi del món vegetal on la tècnica és més acurada, que no en el figuratiu d’on les mancances
expressives i els volums plans denoten, per ells, un tractament tosc o tanmateix una manca de tècnica. El que podríem intentar pensar, si realment ens trobem davant el mateix taller, i podríem obrir
una porta a pensar que malgrat les possibles confluències, tanmateix pel que fa a el material (travertí

14 Catalunya romànica, Volum IV Garrotxa, 1994, Barcelona pàg. 171 (fig. 10)
15 Catalunya romànica, Volum IV Garrotxa, 1994, Barcelona pàgs. 176-180
16 A. Mazure-Bourandy,; Santa María de Besalú... Université de Toulouse-le-Mirail, 1983
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de la zona) o pel que fa a certs elements com el dau
i les dimensions, ens puguin aparèixer indicis d’una
mà diferent menys elegant a causa de l’adaptació de les
formes, i tanmateix davant la possibilitat que l’anterior
taller estigués especialitzats en l’àmbit floral, o tanmateix en la mimesi romana, sense descartar la possibilitat que esdevinguin un taller pròpiament provençal.
El grup de capitells figurats, ens apareix de
forma recorrent la figura d’un personatge central emmarcat per dues àligues als angles, que ens referencia
la relació ésser humà i bèstia. Per molt que algunes
hipòtesis primerenques17 referenciïn la no-relació directa dels dos principals elements. La relació entre els
elements figuratius dels capitells, ens queda clar, senFig. 4. Capitell del grup Figurat Humà i au, 200688
se cap dubte, que ens trobem davant una vinculació
©Museu Nacional d’Art de Catalunya
directa de l’home en referència a l’àliga que podríem
arribar a assimilar a la relació de l’home i ell lleó que podem veure per exemple als capitells del nàrtex18
de Queralbs al Ripollès i que serveixen tanmateix per exemplificar aspectes propis de la iconografia,
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sempre allunyats des de el punt de vista estilístic. Com bé sabem els capitells de Queralbs s’inclouen
en el marc de difusió dels tallers de Ripoll o les seves zones d’influència per proximitat i estil, ens
serveixen en aquest cas per exemplificar, com ja hem comentat, la relació humà-animal. El capitell
dels lleons que ja s’ha esmentat amb anterioritat s’hi poden veure figures humanes relacionades- en
aquest cas estricte- amb els animals representats, els lleons, la vinculació d’aquesta escena relacionada
antigament amb la llegenda mesopotàmica de Gilgamesh19, l’estrangulador de lleons, ens serveix per
establir una realitat, aparentment buscada de relació d’una bèstia amb l’ésser humà per crear un referent a l’espectador. Malgrat la rigidesa de l’escena i com cal recordar, l’aparent independència dels seus
elements, ens trobem davant una representació que evoluciona i que podem trobar en el mateix escenari. Queralbs, datat de la primera meitat del xii i que de nou denota la matisació del mateix model
iconogràfic, la relació humà-bèstia, s’entreveu ara molt més directe i per tant pren protagonisme. La
representació en aquest cas s’allunya de la independència d’elements i els interrelaciona d’acord amb
una particular lluita que sembla no tenir vencedor, aquesta representació cronològicament acceptada
com a contemporània dels capitells de Santa Maria de Besalú, hom la posaria en dubte a partir d’una
evolució del model, que lligat a la ja citada tosquedat arcaïtzant representada als capitells figurats
podrien avançar-ne la datació, i obrir de nou una porta a una datació de finals del segle xi. Aquest
grup històricament s’ha associat a Cuixà i Serrabona, hom creu que encertadament -malgrat algunes
tessitures contràries-, a causa d’una clara pervivència iconogràfica però allunyada per les formes i els
volums de les figures, que a Cuixà sol prendre més rellevància. Des del punt de vista iconogràfic, la
17 J. Puig i Cadafalch, L’arquitectura romànica a Catalunya, 1918 (1983).
18 O porxo.
19 Protagonista de la mitologia mesopotàmica, en base a una figura històrica contrastada com un dels reis mesopotàmics. La seva principal característica rau en la seva representació amb un lleó.
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proximitat dels capitells de Cuixà, Serrabona i Queralbs reforcen l’associació i també la relacionen
amb els alguns d’Elna. Però permeten la hipòtesi que deriva, com ja s’ha explicat, de la “poc acurada”
representació final, que ens retorna a la possibilitat d’una datació més primerenca o bé d’un taller
menys destre en la representació figurada.
L’àmbit claustral, hereu rossellonès i ripollès
La realitat de les hipòtesis dels capitells de l’interior de la nau, és molt més diversa que els elements procedents de l’accés al claustre i a la portalada principal. Si inicialment parlàvem de dos tallers
diferenciats, com Jordi Camps20 apunta, per referir-nos a la nau i l’absis i l’exterior, són evidents quan
ens referim a la porta d’accés al claustre. En primer lloc les imatges consultades abans de la venda dels
elements en qüestió, ens evidencien la situació dins el conjunt, i ens permeten constatar la seva autenticitat. Arribats aquest punt cal entrar qüestió i situar aquestes peces en relació a l’escultura rossellonesa de Serrabona i Cuixà, a l’escultura ripollesa de la portada i el claustre de Santa Maria de Ripoll i
amb la veïna portada meridional de Sant Vicenç com alguns elements de Sant Julià a Besalú. Aquests
exemples, essent el de Sant Vicenç un del més important i rellevants, permeten establir un punt d’influx estilístic i cronològic, que podria esdevenir clarament del segon terç de segle xii.
Cal referir-se algun dels capitells de l’ala romànica del claustre de Ripoll, per poder establir
una comparació formal i estilística molt propera amb un dels capitells que avui trobem al Conventet.
El capitell escollit per tal comparativa és el primer de l’ala del claustre ripollès, on apareixen unes aus
de llarg plomatge bellament emmarcades per unes volutes i un espai vegetal frondós, molt proper al
capitell de les aus abeurant-se de l’accés al claustre de Santa Maria de Besalú, on malgrat una evident
tracte distint de les fórmules i una tosquedat executiva, la posició dels elements i la relació i el marc
referent perviu. Igualment com el soguejat del collarí del capitell element de força rellevància que al
seu torn ens apareix tanmateix de forma evident en la portalada romànica lateral de Sant Vicenç. La
relació dels tallers ripollesos doncs queda estretament relacionada amb aquest segon taller de Santa
Maria de Besalú (o bé taller besaluenc) que tanmateix podríem apuntar que treballa en diferents espais
de la vila comtal.

Fig. 5. (esq.) Capitells i impostes del accés a l’àmbit claustral al conventet / Fig. 6. (dreta) Capitell del claustre de
Santa Maria de Ripoll
20 Catalunya romànica, Volum IV Garrotxa, 1994, Barcelona
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Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú, 4, 2018
El timpà, element de valor contrastat
El timpà de l’accés principal de Santa Maria, de ben segur és un dels elements decoratius del
conjunt, més factibles de situar en el trencaclosques que suposa la seva recreació. Una quantitat considerable de fotografies d’època, on encara podem veure dempeus el campanar21, són el principal element al moment de situar l’element en l’espai arquitectònic. El seu considerable bon estat de conservació ens permet al seu torn parlar d’un element més proper a les tessitures del segon taller -el de la
porta del claustre- malgrat que en estil, s’apropa clarament en un àmbit molt més proper al Rosselló.
En aquest cas hi ha unanimitat en centrar les relacions estilístiques amb el monestir de Sant Ponç
-Saint-Pons-de-Thomières-, pel que fa a l’escultura. Es pot prendre un capitell doble de bella factura,
que es conserva al Musée du Louvre de París, on es poden veure representat els evangelistes, temàtica
idèntica en el cas del timpà que en qüestió. En aquest cas una de les figures proposada és la del lleó,
on podem exemplificar les formules particulars en la posició de la figura adaptada a l’espai -i denotant
cert moviment- i que al seu torn ens assimila certs detalls com la pròpia mirada, que també coincideix
en els personatges figurats, com Crist.

90

Fig. 7. Postal antiga de l’esglèsia de Santa Maria (prèvia
a la guerra civil)

Fig. 8. (sup.) Timpà de Santa Maria al Conventet. Autor
Jordi Camps
Fig. 9. (inf.) Capitell doble de Saint-Pons-de-Thomierès

21 Permeten situar les imatges abans de la guerra civil, moment en que s’esfrondà el ja modern campanar.
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La finalització del trencaclosques? O potser encara queden peces.
Les tessitures dificultoses, per recol·locar elements en un espai avui en dia fictici, queda referenciat amb aquest quadre d’elements. Podem veure 26 capitells, dels quals 14 procedents de la nau i 12
procedents de l’espai exterior, on caldria sumar el timpà. Excloent les dues finestres – del Conventettanmateix el grup de mènsules que segurament podria formar part de l’interior del temple.22
I en un segon espai, l’àmbit claustral referenciem dos capitells, i les impostes; elements conservats de manera fidedigna en el Conventet, segons la recerca de material fotogràfic previ a la dispersió
dels mateixos.

Elements arquitectònics
conservats
Capitells corintis (14)

In-situ a Santa Maria
de Besalú (abans/ara)
Interior

Exterior

14/10

-

-

0/8

Espais
museístics i/o
externs

Contrasts en imatges
d’època

MNAC 3
El Conventet 1
MNAC 2
El Conventet 6

Sí

Capitells figurats -Humà
i au- (8)
Capitell àligues enfrontades
Capitell del lleó

-

0/1

El Conventet 1

Sí

-

0/1

El Conventet 1

Sí

Timpà

-

0/1

El Conventet 1

Sí

Finestres (2)

-

0/2

El Conventet 2

No

Accés claustral

-

Grup

El Conventet

Sí

Mènsules

?*

-

Conjunt

No

Sí

*Es suposa que podrien formar part d’un conjunt interior
Fig. 10. Quadre d’elements conservats.

A tall concloent cal tenir en compte, diferents aspectes rellevants, que parteixen de la posada
en valor d’un conjunt de gran valor artístic, que tanmateix, remarca la importància del conjunt del
Conventet que cal considerar en la seva totalitat com autèntic. Igualment cal apuntar la necessitat de
recórrer al material gràfic o arxivístic per extreure proves concloents d’una evolució històrica plena de
matisos. I per últim entrant en l’espai de les interpretacions estilístiques cal remarcar l’influx de dues
mans, en aquest cas tallers, que treballant en un espai-temps no molt distant, o fins i tot contemporani
permeten llegir dues fonts tant divergents, com la Provença alla romana, o bé l’escola ripollesa. Per
tant Santa Maria encara té molts capítols per escriure i una història per explicar.

22 La referenciació d’aquestes afirmacions queda estrictament relacionada amb les imatges d’época, entorn del 1900
i fins el 1930 aprox. que permeten reconstruir el conjunt de manera contrastada.
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