
lli ASSEMBLEA D*ESTUDlS 
SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ 

DIES 4 I 5 DE SETEMBRE DE 1976 

El primer diumenge de setembre de 1976, dia 5, i a la Ciutat 
de Banyoles, tingué lloc la III ASSEMBLEA D'ESTUDIS SOBRE 
EL COMTAT DE BESALÜ, que amb tant d'encert promou l'entitat 
Amics de Besalú i el seu Comtat. L'organització d'aquesta III As
semblea estava a càrrec del Sr. Marquès de Vallgornera, amb la to
tal col·laboració del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, els 
quals, amb gran encert, van donar prova una vegada més de la seva 
incondicional donació a aquests afers culturals, que tant prestigi do
nen a la nostra terra. 

Com a pròleg a les tasques pròpiament dites de l'Assemblea, 
el dissabte dia 4 s'oferiren als assembleistes, concentrats a la Pia 
Almoina, seu del Centre d'Estudis Comarcals i Museu Arqueològic 
Comarcal, unes visites per la nostra rodalia amb els següents itine
raris: 

A les 11 del matí: 

1ETINERARI NORD: A Serinyà. 

—Visita a Can Aulina, masia del segle xiv. Interessant pels gui
xos i alguna pintura de l'època. A l'altra banda del Ser. 

—Retorn cap a Serinyà per visitar l'església de Sant Andreu 
(s. xii), Can Solanes i les excavacions prehistòriques vora el 
Serinyadell. 

ITINERARI SUD: A Corts i Rabós de Terri. 

—Visita a l'església de Sant Julià de Corts, fundada el s. x; l'ac
tual és del s. XII. 

—Visita a l'església de Sant Andreu (s. xii-xiii) a Rabós de Ter
ri, que fou capella del Castell (s. xiii i xiv), dins la que està 
inclosa. Pintures murals (Pantocràtor). 

—Visita eventual a la «sala» de Sant Vicenç de Camós. 
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A les 16 hores: 

—A Fontcoberta, passant per Can Puig, Fares i Can Pujol. Pa
rada a Fontcoberta visitant l'església de Sant Feliu (s. xii). 
Seguint en la direcció de Malianta, parada breu al veïnat de 
la Farrés, conjunt de construccions rurals i torre d'interès. 

—Parada a Usall, visitant l'exterior de l'església romànica i la 
masia de Can Traver (s. xvi). 

—Sortida a la carretera general de Banyoles a Besalú, en vista 
panoràmica de l'Estany, per arribar a Porqueres passant per 
Can Mor gat. 

—Visita a l'església de Santa Maria de Porqueres (s. xii) i les 
excavacions arqueològiques, i després, acabant de voltar l'Es
tany i passant per la Font Pudosa, a Sant Miquel de Camp
major, on es visità l'església (s. xi). 

—Final de l'itinerari, visitant l'església de Falgons (s. XTii) i el 
Castell, on el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles oferí 
un refrigeri als assistents. 

El diumenge al matí, dia 5, i amb nombrosíssima concurrència, 
s'inicià la Sessió Científica, a la Sala de Sessions de la «Casa Missió» 
del Monestir de St. Esteve, a la part antiga de Banyoles. Presidí 
l'acte el Professor Monsieur Pierre Ponsic, de Perpignan, i l'acom
panyaven els Srs. Guillem Turró, Alcalde de Banyoles; Sr. P. Jua
nola, Alcalde de Besalú; Sr. Josep M.* de Solà-Morales, President 
d'Amics de Besalú i el seu Comtat; Sr. Jaume Butinyà i Granés, 
President del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles; Sr. Eduard 
de Balle, Marquès de Vallgornera, President de la Comissió de la 
III Assemblea; i també el Sr. Joan Tarrés i Vives, Ponent de Cyltu-
ra de la Diputació Provincial; el Dr. Jaume Marquès, de l'Institut 
d'Estudis Gironins, i el Sr. Miquel Verdaguer i Illa, de l'Associació 
Arqueològica de la Província de Girona. 

Prèvia lectura de la corresponent Acta dels «Amics de Besalú» 
per la seva Secretària Sra. del Pozo, amb ressenya de les activitats 
portades a terme i d'unes paraules de salutació del Sr. President, 
es va passar a la lectura de l'extracte de les comunicacions presen
tades, que foren 47 en total i de gran diversitat temàtica. 

La seva relació, per ordre alfabètic d'autors, és la següent: 

Alberch i Fugueras, Ramon - Portella i Comas, Jaume, «La població 
d'Olot als segles xviii i xix». 

Aragó i Cabanas, Antoni M.", «Procés entre la vila i l'Abat de Ba
nyoles per causa de la notaria». 

354 



I I I ASSEMBLEA D ' E S T U D I S SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ 

Balte, Eduard de, «La degradació arquitectònica dels nostres po
bles i paisatges». 

Batlle i Prats, Lluís, «Notícies històriques de El Voló, Besalú i Ba
nyoles a través d'una correspondència del s. xviii». 

Bisson Thomas, Noel, «El senyoriu reial sobre Besalú: a propòsit 
de tres privilegis de Pere I per a Sant Pere de Besalú (1206, 
1207, 1209). 

Bosch i Dorca, Enric, «Influència de Banyoles sobre el Comtat de 
Besalú». 

Busquets i Dalmau, Joan, «L'exili de l'Abat de Besalú durant la 
Guerra dels Segadors». 

Camps, Christian, «Morfosintaxi de l'obra poètica de Josep-Sebastià 
Pons». 

Carbonell Roura, Eudald, «Primera pintura mobilian trobada en el 
Pirineu Oriental (Cerdanya-Ripollès). 

Cardoner i Blanch, Francesc, «Les vies lomanes que passen per Be
salú, Comtat». 

Clara, Josep, «La indústria tèxtil a Banyoles». 

Clara, Lorencio, «La cueva de Pau». 

Coch i Plana, Josep M.', «Delimitació del naixement i cura del riu 
Llierca». 

Cornellà i Roca, Pere, «Eleccions de la Segona República a Ba
nyoles». 

Costa, George, «L'article definit al Vallespir, Cerdanya i Conflent». 

Cura i Morera, Miquel, «Les ceràmiques de Porqueres». 

De Mir y del Pozo, Franciscà, «Estructura y dinàmica de la pobla-
ción de la Garrotxa según los censos de 1787-1865-1936-1950». 

Domènech i Puig, Carme, «Les excavacions de Porqueres». 

Estévez i Escalera, Jordi, «La fauna de la cova d'Espasa». 

Fernàndez i Corominas, Josep, «La Mikwah de Besalú». 

Fortuny i de Salazar, Epifani de, «Castell d'Esponellà». 

Freixas i Camps, Pere, «L'escultura gòtica al Comtat de Besalú». 

Grabolosa i Roura, Francesc, «Notes referides a les relacions de Jau
me I per les terres de l'antic Comtat de Besalú». 

Grau i Monserrat, Manuel, «Demografia jueva de Besalú». 

Guiter, Enric, «A propòsit d'Olot». 

Jonqueres d'Oriola, Jaqueline, «Malsons anciennes et Mas Catalan 
du Vallespir et la Cerdagne». 
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Jordà i Güell, Ricard, «El darrer jurament d'Homenatge d'Olot al 
Monestir de Ripoll». 

Maroto i Genover, Julià, «Mollet II». 

Noguera i Massa, Antoni, «Majestats romàniques». 

Pons, Enriqueta, «Acerca de una hebilla de cinturón ballada en Por
queres». 

Pozo, Montserrat del, «Tadeo Ferrer y Ribas, marino llustre de Be
salú». 

Puig i Oliver, Lluís M." de, «Aspectes de la història napoleònica a 
Besalú». 

Puigdevall i Diumé, Narcís, «La rodalia de Sant Aniol d'Aguja». 

Puigvert i Busquets, Joan, «Notícies sobre la Primera Internacional 
a la Comarca d'Olot». 

Rigau i Rigau, Antoni M.", «Notícia sobre un episodi cruent de la 
Guerra dels Set Anys: Bateig de Pere Alsius». 

Riera i Cabrafiga, F. X., «Consideracions biobotàniques sobre els to
pònims pairals Esparch i Cabrafiga». 

Sala i Canadell, Ramon, «Romanització de la Garrotxa». 

Sala i Giralt, Carme, «Obres en l'Església Parroquial de Santa Pau 
en els segles xv i xvi». 

Salrach i Mares, Josep M.", «El Bisbe-Comte Miró Bonfill en la cul
tura catalana del segle x». 

Sanz Sànchez, Erundino, «Colinas de Faràs». 

Sarquella i Canals, Salvador, «Zona lacustre de Banyoles, alteració 
de l'equilibri ecològic». 

Solà-Morales, Josep M." de, «La reconstrucció de l'església romànica 
de Sant Esteve de Bas després dels terratrèmols del s. xv». 

Soler i Masferrer, Narcís, «La. cova d'Espasa a Sademes». 

Tarrús i Gaiter, Josep, «La cova de Mariver en el terme d'Esponellà». 

Telese i Compte, Albert, «Aportación sobre los vestigios de la cerà
mica decorada hallados en torno a la Masia Catalana». 

Viader i Gustà, Fernando, «Relació de cases de la vegueria de Besalú 
que fruïen del Reial Privilegi Militar de Generositat a l'any 1601». 

Vilardell i Baqué, Joan, «La farmàcia popular al Principat i resta 
d'Espanya en els segles xvii i xviii segons «El llibre dels secrets 
d'Agricultura, casa rústega i pastoril» del Prior Miquel Agustí, 
natural de la vila de Banyoles». 
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Els assembleistes es reuniren en dinar de germanor que fou 
servit als claustres del mateix Monestir de St. Esteve, després del 
qual i en el marc incomparable de l'Església Parroquial de Santa 
Maria dels Turers, amb les seves naus plenes de públic entusiasta, 
es va portar a terme el Concert programat, executat pel Trio Barro-
co de Barcelona, amb la col·laboració del tenor Jordi Casas. La seva 
actuació, magnífica en tot moment, fou realment la cloenda insu
perable de la III Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú. 
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