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Antecedenf-s: Els banys jueus de Besalú 

És ben coneguda la iportáncia que tingué 
en época medieval la ciutat comtal de Besalú. 
De í'antlc esplendor queden dempeus notables 
edificis románics, ccrn son l'església de Saní 
Vicenc;, la de Sant Pere i Thospital de Sant Ju
lia. A aquests monuments cal afegir les ruines 
de Santa María en el punt mes alt de la pobla-
ció i el magníHc pont sobre el riu Pluvia. Tots 
plegats fan de Besalú un deis millors ccnjunts 
monumentals de Catalunya. 

Fa pocs anys s'ht va sumar un aJtre edifici 
de gran originalitat. A l desembre de 1964 fou 
desccberta en el recinte on havia estat situaí 
el cali, establert en 1415, una miqwé, o banys 
rituals jueus (M. OLIVA, 196^; MILLAS VA-
LLICROSA, 1965). Es tractava d'una cámara 
semisubterránea, situada a toca-- el riu Fluviá, 
un centenar de metres aigües amunt del pont, 
en el mateix costat esquerre on hi ha la pobla-
ció. El recinte fou prácticament inassequible 
fins que el propietari d'una fábrica de tints 
situada en els nivells superJors maná perforar 
el térra per obtenir aigua, amb la qual cosa es 
va obrir un forat en la volta de l 'edif ici. 

Un cop net r ínter ior, resulta ésser una de
pendencia de 5,50 X 4,50 metres, la qual te
nia en el centre una piscina rectangular, on 
es baixava per uns escalons, i una f inesua de 
doble esqueixada en el costat de Llevant. D'al-
tres escalons pujaven per un corredor que es 
dirigía cap al Nord, que en el moment del des-
cobriment estava pie de ruñes, i que conduiria 
cap a l'exterior o cap a dependéncies superiors 
(Figs. 1 i 2). 

A Besalú no s'havia perdut mai el record del 
lloc on havia estat situat el cali, i s'anomena 
encara Plaga deis Jueus la que hi ha a poca 
distancia al Nord de l 'edifici que ara ens 
ocupa, junt al camí que va al pont. El mateix 
edif ici , al qual calia entrar-hi per la f inestra, 
s'ensenyava el segle passat amb el nom de 
Bauma deis Jueus (MONTSALVATGE, 1889, 
Noticias históricas, I, pág. 183). 

El Dr. OLIVA PRAT hi va reconéixer una 
miqwé, la qual fou degudament restaurada 
fins allá on fou possible peí Servei de Conser-
vació i Restauració de Monuments de la Dipu-
tació de Girona. Es va deixar assequible ais v i -
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Fig. 1. - Planta i interior de ¡a miqwé. 
Dibuix de Ramón Prior. 

sitants peí corredor que h¡ descendía, un cop 
net d'enderrocs. Els trams superiors d'aquest 
corredor havien desaparegut i es van haver de 
reconstruir en la seva totalí tat. 

M. OLIVA (1964) data l'obra en época ro
mánica, de la segona meitat del segle X I I a la 
primeria del X I I I , a causa de la perfecta talla 
deis carreus, que son de traverti i de pedra 
calcárea. 

L'interés del descobriment augmentava en 
tractar-se de l'únic edifici d'aquest tipus tro-
bat a Espanya, i en ésser superior ais banys de 
Nimes i Lieja. 

Sembla ésser que les instal-lacíons i conduc-
cions d'aigua de la miqwé condicionaren el que, 
un cop l'edifici ja no es pogué dedicar a la f i -
nalitat per la qual havia estat construTt, s 'ut i -
Ittzés per a les tasques de tenyir teixits. La casa 
que hi existia al damunt ja apareix designada 
com lo tint al 1601 (MUNUERA BASSOLS, 
1968). 

La sinagoga 

Poc després del descobriment, J. M. MILLAS 
VALLICROSA (1965) senyalava que era rar 
que no haguéssin aparegut restes de la Sina
goga, ja que era possible que aquests banys 
ccmuniquessin amb alguna de les seves depen-
déncies. 

Sobre la comunitat jueva de Besalú se'n te-
nien algunes noticies publicades per F. DE BO-
FARULL, MONTSALVATGE, GENE, BAER, 
AMADOR DE LOS RÍOS, MILLAS VALLICRO-

Fig. 2. - La finestra de 
doble esqueixada del muí 
de llevant de la miqwé.-
Dibulx de Ramón Prior. 

\ 

I 

EXTERIOR, 

P^RSPBCrivi eXTFmaíi 

IMTBf^lOli 

.^f" 



Fig. 3. - Exterior de la voíta de la miqwé amb el mur Est que ccmen<;a a aparélxer. 

SA, NOLASCO DEL MOLAR i GRAU M O N -
SERRAT, i a l 'Arxiu d'Olot es conserven els 
protccoís notaríais de Besalú des del segle X I I I 
a! XV . 

Una aportació essencíal i líargament docu
mentada sobre la probable situació de la Sina
goga de Besalú, es la de MUNUERA BASSOLS 
(1968). Creiem que no deixa cap dubte sobre 
que el recinte de la sinagoga estava situat 
damunt la miqwé, i que a mes s'estenia a l'Est 
i al Nord, i per l'Oest fins al carrer que baixava 
cap al Fluviá, que degué ésser el mateix que 
encara hí baixa avui día. Peí Sud, tant la sina
goga com la miqwé acabaven en el mur que les 
separava del Fluviá. 

Un treball mes extens sobre la documenta-
ció guardada a \a Biblioteca Municipal d'Olct 
ha estat realitzat per M . GRAU MONSERRAT. 
D'aquest treball, tesi doctoral del seu autor, 
dissortadament només se n'ha publicat un re-
sum (M. GRAU, 1977). Entre els documents 
que consulta apareix citada repetides vegades 
la sinagoga o schola, i d'eils es dedueix que 
havia d'estar situada en el cali, a tocar el riu 
Fluviá, prácticament en el mateix lloc on fou 
desccberta la miqwé, i aquí, és on eell la sitúa. 
M. GRAU ha volgut reunir les principáis dades 
que fan referencia a la sinagoga en el treball 
que precedeix el nostre. 

Els t-reballs de 1977 en ef recinfe del cali 

L'any 1977 els terrenys que havia ocupat la 
fábrica de tints fcren adquirits per l 'Ajunta-
ment de Besalú. Tot seguít comencaren les 
obres de conservacíó i revalorització de la miq
wé, amb voluntad de consolidar la volta d'a
quest notable monument i d'alliberar-lo defí-
ni t ivament de les construccions que l'envolta-
ven i desmereíxien. Hom pensá també er, la 
possibílitat de trobar algún testimoní mate
rial de la sinagoga, l'existéncia de la qual, com 
hem vist, era coneguda solament per reveren
cies documentáis. Pensem que tots aquests 
propósits s'han aconseguit amb resultats po-
sitius, malgrat l 'ent i tat quanti tat ivament re-
duVda de les restes arqueológiques que han 
estat descobertes. 

Peí que fa al propósit de consolidar la volta 
de la miqwé i d'ordenar el seu entorn malmés 
per la deixadesa i per l'existéncia de la fábrica 
de t ints, es precedí a enderrocar aquesta cons-
trucció per tal de convertir l'espaí resultant en 
un ampie mirador sobre el Fluviá, amb la qual 
cosa s'ha cbt ingut una nova i magnifica pano
rámica del pont medieval, L'enderrocament de 
la fábrica era indispensable a causa del seu mal 
estat de conservació i perqué estava situada 
damunt mateix de la volta que es pretenia con-
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Fig. 4. • Les restes arqueológiques ¡a integrados en l'ambii del mirador. 

solidar, amb la possibilitat de qué amagues les 
restes de la sinagoga. 

La paret Sud de la miqwé forma part d'un 
gran mur de contenció i fort i f icació que corre 
paraMel a les aigües del riu Fluviá, derruTt en 
alguns trams, especíalment els que segueixen 
al de la miqwé, segurament per l'acció de les 
freqüents i fortes crescudes del Fluviá, que 
aquí, a causa de la concavitat del meandre que 
hi fa, deuen empényer amb tota la forca. És 
el mur al que deuen fer referencia els docu-
ments quan diuen que la mitja volta que hi ha 
sota la sinagoga l imita al Sud amb el Fluviá 
mediante muro et camino. El mur que ens que
da pot haver estat el mur interior, mentre que 
el mur exterior i el camí de ronda han desapa-
rescut. Immediatament al ccstat Est de la miq
wé hi ha un hort uns 3 metres mes baix que el 
nivel I de la volta al qual, s'obre la f inestra. 
Hem de pensar que almenys en l'extrem me
ridional del mur en s'obre aquesta finestra el 
nivel! sempre va ésser baix, ja que d'altra ma
nera no hauria t ingut l lum. Un cop derruida 
la fábrica, i abans de comencar cap moviment 
de terres, foren cbertes váries cates de prcs-
pecció. Dissortosament, totes les terres eren 
de reompliment, amb escassos fragments de 
cerámica moderna trobats a qualsevol profun-
di tat. La zona havia estat remenada diverses 

vegades per la col-Iccació de desguassos, i en 
cap deis llocs on es va intentar es va poder 
observar cap estratigrafía. 

Un cop tretes les terres que cobrien la volta 
de la miqwé, i amb la part exterior d'aquesta 
¡a visible, vam poder comprobar que el mur 
Sud, en la seva part superior, era de blocs sen-
se tallar, o bé reaprofitats (Fig. 3). Segurament 
degué construir-se quan es va instaMar la fá
brica, per aguantar les terres sobre les quals 
s'edificava. Els murs Nord i Oest de la miqwé 
no continuaven mes amunt de l'arrencada de 
la volta, i ni tan sois s'hi basava cap deis fona-
menls de la fábrica. 

La vclta de la miqwé en el seu costat exte
rior o superior presentava molt poca curvatu
ra. Per l ' interior és de canyó seguit, de direc-
ció Nord-Sud, En el ccstat occidental, i per 
l 'exterior, van quedar visibles un graons de 
rierencs amb prou feines tallats, que no son 
mes que un recurs constructiu per comencar 
la volta i cubrir la diferencia de gruix entre el 
mur i aquesta. 

Nemes el mur Est seguia per sobre el nivell 
de la volta. Al anar traient les terres que la 
cobrien, aquest mur revela una grata sorpresa. 
Si bé els seus extrems nord i meridional eren 
de técnica constructiva semblant a la del mur 
Sud, al mig s'hi van trobar carreus de talla 
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Fig. 5: Detall del ¡lindar i les pollegueres de la porta del m 

perfecta, amb tota seguretat ¡n si^u, que de-
mostraven l'existéncia d'un edificí en un nivell 
superior al de la miqwé. 

El mur 

L'excavacró realitzada en Tarea esplanada i 
convertida avui en mirador ha faci l i tat, dones, 
\a sola Ircballa d'un tros de mur |3 m, 85 cm. 
de llarg i 54 cm. d'ampla) en direcció Nord-.3ud 
els elements del qual constitueixen les restes 
d'una portalada ben definida malgrat les esca
ses filades ccnservades (Fig. 4). L'obertura de 
la porta (82 cm. de llum) que conté el pedrís 
i les pollegueres inferiors (Fig. 5) per a subjec-
tar les portelles, resta enquadrada per dos pa-
raments desrguals de carreus ben escairats i 
per dues pilastres ais extrems, Íes quals ccn-
tenen motllures de mitja canya en llurs angles 
(Fig. 6). La pilastra mes al Sud s'aixeca sobre 
un deis muntants de la finestra de la miqwé la 
qual cosa suggereix que la dísposició de l'es-
tanca en hom accedía per Tesmentada porta, 
s'alcava mes retirada de l'aliniació que asse-

Fig. 6. - Detall de 
la pilastra 
meridional del mur. 
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Fig. 7. - Vista de la finestra do la miqwé i del mirador sobre el Fiuvié. 

nyala la miqwé, Il iurant així de qualsevol obs-
tacle la sola finestra que l¡ dona l lum. Aquesta 
circumstáncia explicaría també, entre d'altres 
condicicnaments ignorats, la diferencia de mi 
des deis paraments situats entre la porta i les 
pilastres (90 cm. i 80 cm.), essent mes estret 
el parament que es troba precisament prop la 
finestra. 

Si bé la condició d'element de comunicació 
que origináriament tenia el mur ara descobert 
es indiscutible, el tipus de connexió, en canvi, 
resulta mes difíci l d'esbrinar. Era l'accés princi
pal d'un edif ici , aixó és, la fagana? Al contrari, 
comunicava dues sales d'un mateix edifici? Era 
potser l'entrada des d'un pati a una de les 
estances del conjunt de construccions que s'a-
plegaven al seu entorn, com es palesa en deter-
minats sectors urbanístics deis calis? La docu
mentado que addueix Munuera Bassols (1968) 
permet considerar, d'una banda, la darrera de 
les hipótesi suara alludides com la mes plausi
ble i, de l'altra, desbrinar amb forca seguretat 
de no errar l ' identi tat de la trcballa que hcm 
tracta de determinar. Recordem que segons el 
document de 1498 els ¡urats de Besalú teñen 
un pati en l'escola deis jueus que afronta a 
Orient ab Bonanaf Puig que era escola, al Sud 
amb la muralla i a Oest amb el carrer que bai-
xava cap el Pluvia. Tenint en compte que no 

s'ha trobat cap resta de paviment sobre la volta 
de la miqwé, aquest pati estava situat molt 
versemblantment damunt seu i les restes de 
l'estanca esmentada que donava al d i t pati peí 
costat Est, que era escola, son, sens dubte, les 
que avui han quedat al desccbert. 

Amb tot sembla confirmar-se arqueológica-
ment que la miqwé no fou un edifici aíllat 
—com ho demostra la documentado— ans for-
mava part d'un conjunt de construccions de les 
quals fins avui solament s'ha trobat la reduida 
mcstra que mes amunt hom ha descrit i que 
degueren enrunar-se en part per causa, en un 
mcment indeterminat, de les freqüents cres-
cudes del Pluvia. En diferents llocs veTns s'han 
trobat reuti l i tzats carreus un deis quals, visible 
en el gran mur Sud, mcstra la mateixa factura 
que els de les pilastres del mur desccbert. 

Per ú l t im cal fer esment encara que d'una 
manera succinta de l'ordenació que hom ha 
portat a cap amb motiu d'aquesta trcballa que, 
segons s'ha vist, es tracta de les restes de la 
sinagoga. La si tuado del mur a un nivel! más 
baix que el sol actual i la inaludible necessitat 
de ccnservar-lo in situ foren les causes deter-
minants per a programar de cap i de nou l'ar-
ranjament de tota la zona, incluida la miqwé 
(Fig. 7), Així hom pensá en la seva integració 
al mirador mitjangant l'estructuració d'aquest 
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Fig. 8. -Panorámica, des del poní medieval, del sector de Besalú on esta ubicada la miqwé. 

en dos nivells, amb la qual cesa s'assolí la IMure 
contemplado de les restes arqueológiques. 
D'altra banda la deteriorado del corredor que 
baixa cap a la miqwé fou aturada mítjancant 
el reforcament de la volta amb materials nous 
d'entre els quals s'ut i l i tzá el rajol vist o el 
vidre, aquest darrer per a donar llum zenital al 

di t corredor. En síntesi, hom ha consolidat i 
revaloritzat un monument tan important ccm 
la miqwé mantenint i n tac tes els síus valors 
histórico-artístics albora que hom ha donat una 
nova imatge a ['exterior (Fig. 8) amb la f inal i tat 
d'assolir un major funcicnaltsme i oferir pers-
pectives inédites per a tots els futurs visitants. 
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