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La vila de Besalú, capital històrica de la comarca de la Garrotxa,
està situada a la conca mitjana del riu Fluvià, en una cruïlla de
camins que enllaça la plana empordanesa amb els primers
massissos prepirinencs. El nucli històric, flanquejat per la riera de
Capellada i el Fluvià, s’estén a redós d’un petit turó coronat per
les restes de la col·legiata de Santa Maria i on antigament també
s’aixecava el castell comtal. 
Tot i que de la població ha transcendit sobretot el passat
medieval, exemplificat amb monuments com el pont romànic, el
monestir de Sant Pere o les muralles defensives, els seus orígens
reculen molt més enllà; les primeres notícies d’ocupació humana
al terme corresponen a les necròpolis d’incineració de Can
Barraca i Can Bellsolà, del bronze final - ferro inicial, descobertes
durant les obres de construcció de l’autovia A-26 (Martín, 2006;
Font-Martín, 2006). Al nucli de Besalú, l’única resta del període és
una petita estructura de combustió de la primera edat del ferro
localitzada en una intervenció d’urgència a la Devesa, a la falda
oriental del puig de Santa Maria  (Busquets et al., 1997). Malgrat
tractar-se de dades exigües i en certa manera aïllades, serveixen
per confirmar la freqüentació i ús puntual del lloc durant el
I mil·lenni aC. Amb tot, per començar a trobar notícies d’una
activitat consolidada cal esperar fins a època tardoibèrica (s. III-I

aC), moment en què la mateixa àrea de la Devesa s’omplí amb
diversos edificis de factura indígena i un petit camp de sitges.
A partir de la romanització Besalú comença a guanyar pes, i
sembla que es converteix en un punt d’hàbitat important.
Segurament cal atribuir aquest fet a la potenciació de la via
Annia, que passava per un lloc pròxim a l’actual població seguint
el curs del Fluvià. Si bé és cert que ja devia ser una zona de pas
des de temps remots, l’interès de Roma per accedir i explotar les
àrees mineres de l’alta Garrotxa i el Ripollès va estimular-ne
notablement l’ús. Al llarg del segle xx i fins a dia d’avui s’han anat
documentant restes romanes escampades per tot el centre
històric –algunes separades per gairebé 250 metres–, que deixen
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intuir una estructura urbana densa, extensa i consolidada en el temps. Convé destacar,
entre d’altres, la troballa d’un fragment d’estàtua, un baix relleu i part d’una inscripció
l’any 1907 a Santa Maria, l’excavació de la vil·la romana de Can Ring el 1959-1960
–l’única coneguda a la Garrotxa– (Corominas, 1960), o les intervencions preventives a la
Devesa (1996-1997, 2013) i als Horts del carrer Tallaferro (2007-2013), de les quals
tornarem a parlar més endavant. 
Amb la caiguda de l’imperi d’Occident s’inicià el domini visigot del país, que a grans
trets es basà en l’aprofitament de l’estructura política i administrativa anterior. No
obstant això, les profundes divisions i lluites internes entre les esferes de poder visigodes
van facilitar l’entrada al 711 de les tropes sarraïnes, que van completar amb gran
rapidesa la invasió de la Península Ibèrica. Tal com explica l’historiador Joan López,
“Besalú i comarca, per no disposar de passos fronterers còmodes per a un exèrcit, varen
quedar força al marge de les vicissituds dels anys que durà la dominació àrab de
Catalunya” (López, 2003). És bastant probable que durant els segles tardoantics la
població de Besalú quedés força reculada al voltant del puig de Santa Maria, i no fou fins
al segle vIII quan les zones perimetrals es van tornar a ocupar progressivament. Poc
després, a inici del segle Ix, es construïa un primer recinte defensiu que tancava el
castrum Bisulduni, amb el turó de Santa Maria, la Devesa i la part nord-oriental de
l’actual carrer Tallaferro (Sagrera, 2010).
Com és sabut, els anys de màxima esplendor de la població van arribar a l’època
medieval. Després de formar part durant un segle de l’imperi franc, Besalú va assolir el
894 el títol de comtat independent amb dinastia pròpia sota les regnes de Radulf, germà
de Guifré el Pilós i primer comte de la vila. El comtat va durar fins al 1111, quan
s’incorporà de manera definitiva al Casal de Barcelona. Al llarg de les següents centúries
i fins al segle xvIII Besalú va mantenir el pes polític, administratiu i institucional, primer
com a cap de vegueria i després de sotsvegueria, si bé la seva rellevància econòmica i
demogràfica es va anar dissolent a poc a poc en favor d’altres poblacions com Olot,
Banyoles o Figueres.

Besalú i l’arqueologia: un estat de la qüestió
El resultat d’aquesta ocupació continuada de més de 2.000 anys ha estat la creació d’un
registre arqueològic excepcional, de primer ordre; Besalú és, en si mateix, un gran
jaciment de valor incalculable. Per bé que les restes més antigues solen presentar-se
molt arrasades, fruit de la superposició de fases, cada pam de la vila amaga sota terra
una part important de la seva història. 
Aquesta riquesa es testimonia amb les més de cinquanta intervencions o troballes que
s’hi han dut a terme des de final del segle xIx. Algunes van ser descobertes fortuïtes o
simples materials recollits en superfície. Altres, com l’excavació de Can Ring, una
campanya planificada que responia a interessos científics. En la majoria dels casos, però,
les intervencions tenien un impacte estrictament acadèmic i no revertien en el
desenvolupament cultural, social i econòmic del poble; les peces recuperades, de fet,
eren portades als magatzems del Museu Provincial de Girona, de l’ajuntament de Besalú
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o d’altres institucions de la demarcació, on
habitualment quedaven encaixades sense
haver estat mai exposades i en ocasions ni
publicades. N’hi ha que fins i tot es van
perdre, com el baix relleu romà trobat a
Santa Maria amb un bust femení
representat, del qual només es conserven un
parell de fotografies en blanc i negre.
Durant bona part del segle xx, doncs,
l’arqueologia va tenir un paper distant,
elitista, poc interessat a arribar als ciutadans i
encara molt lluny de veure les seves
possibilitats patrimonials i turístiques. Per sort
hi hagué algunes excepcions, entre les quals
destaquen el museu prehistòric Bosoms,
instal·lat a Besalú el 1907, la descoberta del
Micvé (1964) o la restauració del pont
romànic (1965), que s’encarregaren, en
menor o major mesura, de dinamitzar la cultura de la vila i captar l’atenció de visitants.
A partir dels anys 90, i en paral·lel a les obres de renovació de serveis i canvi de
pavimentació de diversos espais del centre de la vila –plaça dels claustres, prat de Sant
Pere, la Devesa, carrer del Pont vell, carrer Tallaferro...– es produí un important
increment del nombre d’intervencions que posà de manifest la necessitat de gestionar
l’arqueologia i les restes resultants de manera eficient i planificada. Aquesta necessitat
va acabar cristal·litzant en un profitós conveni amb la Universitat de Girona (2002-
2007), en el marc del qual s’efectuaren nombroses excavacions en punts tan simbòlics
com Santa Maria o la plaça dels Jueus, encarades no tan sols a la recerca sinó també
a tenir un benefici directe sobre el turisme i la població local. Al llarg dels darrers anys
aquesta tasca d’investigació, museïtzació i difusió ha tingut una continuïtat
promoguda des del consistori que ha acabat concretant-se, entre d’altres accions, en
la creació d’un passeig arqueològic a l’aire lliure on es poden resseguir 2.000 anys
d’història de la població.
No hi ha dubte que l’arqueologia del segle xxI, i molt especialment en l’àmbit local, ha
d’esdevenir una ciència capaç de seguir creant discurs històric, però també de posar en
valor el patrimoni resultant, convertir-lo en un actiu turístic i fer-lo arribar al gran públic
per tal que tothom en pugui gaudir.

Els precedents: el Museu Bosoms i la recuperació del patrimoni medieval1

El Museu prehistòric Bosoms

L’any 1907 es traslladà a Besalú la família Bosoms. El pare, Cosme, era mestre d’escola
–igual que la seva dona– i el fill, Josep, estudiant de medicina i aficionat a la prehistòria.
Anteriorment el matrimoni havia estat destinat a Serinyà, on Josep havia reunit una

Mapa del centre històric de Besalú. Els punts assenyalen
la localització de les principals intervencions o troballes
arqueològiques
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N· INTERvENCIÓ / TROBALLA / FET ANY

1 Obres als claustres de Sant Pere. Es documenten restes arqueològiques 1880
2 Cales a la cripta de Santa Maria 1907
3 El Museu prehistòric Bosoms s’instal·la a Besalú 1907
4 El Dr. Pericot identifica una sepultura ibèrica a la zona de Can Bellsolà 1940
5 Troballa de diversos fragments d’àmfora itàlica sota el pont de Figueres 1947
6 Localització de tombes romanes a la vinya d’en Casellas 1947
7 visita del Dr. Oliva a Santa Maria. Recull en superfície nombrosos materials arqueològics 1952, 1959
8 Excavació a la vil·la romana de Can Ring 1959-1960
9 Descoberta del Micvé 1964
10 Localització de tombes romanes a la carretera d’Olot 1969
11 Troballa de terrissa a la volta de l’hospital de Sant Julià 1970
12 Excavació d’una sitja a la plaça de la Llibertat 1970
13 Troballa de terrissa al pòrtic de la plaça de la Llibertat 1970
14 Excavació del pou de la plaça de la Llibertat 1970-1971
15 Intervenció arqueològica a la plaça dels Jueus 1977
16 Cales a la vil·la de Can Ring 1986
17 Intervenció al Prat de Sant Pere. Es localitzen 62 enterraments 1990
18 Excavació als claustres de Sant Pere 1992
19 Es troben tombes romanes a la carretera d’Olot, durant el pas de serveis 1994
20 Seguiment arqueològic a Can Ring 1995
21 Intervenció al carrer Portalet 1996
22 Intervenció al carrer del Pont vell 1996
23 Intervenció al carrer Major 1996
24 Intervenció al carrer Tallaferro 1997
25 Intervenció al passeig de la Devesa 1997
26 Excavació a la Devesa 1996-1997
27 Intervenció arqueològica a la plaça dels Jueus. Es confirma la presència de la sinagoga 2005-2006
28 Intervenció arqueològica als baixos de la Cúria Reial 2003
29 Excavació al pati de la Casa de la Moneda 2003-2004
30 Intervenció arqueològica a l’hort de Can Martinot 2004
31 Intervenció arqueològica a Can Marcial 2004
32 Excavació de la necròpolis del bronze final de Can Barraca 2004
33 Intervenció arqueològica al Molí Subirós 2004
34 Intervenció arqueològica al portal dels Horts 2004
35 Intervenció arqueològica al carrer Rocafort 2004
36 Excavació a l’església de Santa Maria 2005
37 Rases a Can Ring per delimitar l’extensió de la vil·la 2005
38 Excavació parcial de la necròpolis de Can Bellsolà 2005
39 Intervenció al carrer Tallaferro 2006
40 Excavació, adequació i museïtzació dels horts del carrer Tallaferro 2007-2013
41 Intervenció al carrer de la Font 2008
42 Excavació al carrer Tallaferro núm.·20 2008
43 Intervenció a la Torre Lardera 2009
44 Sondejos al Prat de Sant Pere 2009,2010
45 Sondejos al Pont vell 2009
46 Excavació a la Devesa 2013
47 Rasa a l’Era d’en xiua 2013
48 Rasa al passeig Pare Pujiula núm. 29 2013
49 Rasa al carrer del Portalet 2014
50 Adequació de Torre Lardera 2014
51 Celebració a l’antic hospital de Sant Julià de les xII Jornades d’Arqueologia de Girona 2014
52 Sondejos a Sant Martí de Capellada 2014
53 Adequació i museïtzació de la Devesa 2014

Taula amb les excavacions, troballes i fets arqueològics destacats que han tingut lloc a Besalú des de final del segle xIx
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important col·lecció d’objectes prehistòrics
procedents de les excavacions que ell
mateix havia realitzat a la Bora Gran d’en
Carreras i a la cova dels Encantats (Soler,
2006). En els baixos de la seva nova casa, el
número 17 de la plaça de la Llibertat, hi
instal·là un petit museu amb totes les peces
trobades que ben aviat captà l’interès de
científics i especialistes. El mossèn Norbert
Font i Sagué, reputat geòleg, fou un gran
promotor de la col·lecció i aconseguí que
personalitats com Manuel Cazurro,
conservador del Museu de Girona, o
Edouard Harlé, de la Societat Prehistòrica
Francesa, la visitessin en diverses ocasions.
Altres personatges il·lustres que hi passaren foren els arquitectes Josep Puig i Cadafalch
i General Guitart Lostaló, el naturalista Carlos Calleja o el metge Josep Pasqual Prats. 
Resulta especialment interessant llegir la informació que ens dóna la premsa de l’època
del Museu Bosoms i de les peces que s’hi exposaven –algunes de francament
sorprenents: “La sección de Barcelona de la Real Sociedad Española de Historia Natural,
que tan dignamente preside el ilustrado catedrático y secretario general de esta
Universidad, don Carlos Calleja y de Borja-Tarrius, ha inaugurado la serie de excursiones
científicas que se propone realizar, siendo la primera de ellas la que ha llevado á cabo el
pasado martes á la región volcánica de Olot, visitando además el importante Museo
prehistórico Bosoms, de Besalú… Consta el citado Museo de tres grandes salas, en las
que se hallan materialmente apiñados los objetos, tal es el gran número de éstos y la
variedad de los mismos. Los expedicionarios recorrieron sus diversas dependencias,
teniendo ocasión de admirar en la sala destinada á objetos de la época magdalénica, la
magnífica colección de arpones acabadísimos, instrumentos de trabajo, puñales,
punzones y puntas de dardo, agujas de coser, huesos humanos, armas de sílex, un
perfecto cráneo, etc. En la sala dedicada á la época neolítica, alabaron la colección de
hachas, objetos de adorno, pendientes, dos sortijas de oro, lancetas de sílex y de cobre
y una gran cantidad de huesos de animales de diversas especies. Figura también en esta
sala el curioso esqueleto de un enorme animal, que cuando esté reconstruido presentará
proporciones mucho mayores á las del mamouth…” (La Vanguardia, 23 de febrer de
1912). 
Un cop acabats els estudis de medicina, Josep Bosoms es traslladà a viure a Barcelona,
ciutat on exercia, i amb ell s’emportà les peces que conformaven el museu (Campeny,
2009; Soler, 2006). Durant uns anys, però, Besalú s’havia convertit en una parada
obligatòria per a tots aquells interessats en l’arqueologia i la prehistòria, que sovint
aprofitaven per fer una visita al poble i impregnar-se del seu passat.

Interior del Museu prehistòric Bosoms, a Besalú (Institut

d’Estudis Catalans, Anuari MCMvII)
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La recuperació del patrimoni medieval: el
micvé i el pont romànic

Els monuments i edificis històrics són
l’aparador d’un poble, el seu principal
reclam. Besalú, amb la seva estructura
urbana típicament medieval, ha conservat
fins a cinc esglésies, diversos edificis civils
destacats, una plaça porticada i imponents
panys de muralla amb portals i restes de
torres. Tanmateix el valor afegit de la vila, el
factor diferencial, l’aporten dos monuments
únics i emblemàtics: el micvé i el pont
romànic. Tot i que ambdós foren edificats en
plena època medieval, la seva recuperació
patrimonial no es produí fins als anys
seixanta del segle xx.
L’any 1964 Esteve Arboix, propietari d’una fabrica de tints, es disposava a realitzar un
pou a la seva propietat. La sorpresa fou quan es topà amb una volta que conduïa a
l’interior d’un edifici mig enterrat pel sediment del riu Fluvià. Arboix comunicà la troballa
a l’ajuntament, que contactà amb diversos experts. Tant el frare caputxí Nolasc del Molar
com l’arqueòleg Miquel Oliva Prat inspeccionaren l’edifici i en confirmaren l’antiguitat i
la singularitat: podia tractar-se d’uns banys rituals jueus (Fauró et al., 2005). La visita
posterior dels rabins de Perpinyà i Marsella confirmà la hipòtesi. Besalú acabava de
descobrir un micvé medieval. 
Paral·lelament, ja feia uns mesos que s’estava treballant en la reconstrucció de l’antic
pont romànic, malmès pel pas dels anys i per la voladura de dues arcades el 1939. Poc
temps abans, a final del segle xIx, s’havia enderrocat la torre central, datada del segle
xIv, per poder passar maquinària industrial per a les filatures d’Olot. Amb la inauguració
del pont l’any 1965 Besalú recuperava part de la seva silueta perduda i, juntament amb
la recent troballa del micvé, posava les bases del futur èxit turístic i cultural de la vila.
Caldria encara esperar uns anys per recollir-ne els fruits, però la llavor ja s’havia sembrat.

L’arqueologia del segle xxI: el jaciment com a actiu turístic
Al llarg dels darrers vint anys l’ajuntament de Besalú, amb el suport d’altres institucions
com la Diputació de Girona, ha fet un esforç important per explotar i valoritzar el seu
patrimoni arqueològic. Això s’ha traduït en l’excavació, adequació i museïtzació de
diversos espais i, en conseqüència, en l’increment dels punts d’interès turístic de la vila.
Algunes zones que abans estaven ocupades per horts, descampats o solars són ara llocs
d’interès, visita i esbarjo. Tot aquest treball, a més, s’ha complementat amb una
remarcable tasca de promoció i difusió turística exemplificada amb l’entrada del poble a
la Red de Juderías o amb les destacades i reeixides fires temàtiques anuals (Besalú
Medieval, Besalú Ciutat Jueva...). 

Aspecte del pont vell l’any 1963, poc temps després
d’iniciar-se la restauració (Francesc Riuró, Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Girona)
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El cor del món jueu: la sinagoga

Entre els anys 2002 i 2006 s’efectuaren
diverses campanyes d’excavació a la plaça
dels Jueus, al costat mateix del micvé
descobert unes dècades abans. El 1977 ja
s’havia realitzat una petita intervenció a la
zona que va treure a la llum un fragment de
mur obrat amb carreus de travertí
identificable amb la sinagoga, l’edifici més
important de l’aljama, on es feia oració, es
llegien els textos sagrats i es reunia la
comunitat (Alanyà, 1996). Els nous treballs
no només van corroborar aquest fet, sinó
que van identificar les diferents parts del
conjunt: el pati, la sala d’oració, la porta
d’entrada a l’escola... (Lloveras, 2008). A
banda també es localitzaren les restes de la
plaça medieval, diverses cases i les escales
d’accés que conduïen al portal dels Jueus.
Acabades les excavacions l’espai fou
museïtzat i el 2013 es declarà bé cultural
d’interès nacional en la categoria de zona
arqueològica.

El Molí d’en Subirós: un exemple
d’arqueologia industrial

A la banda sud del centre històric, just a
l’exterior de les muralles erigides en temps
de Pere III, s’hi aixeca el Molí d’en Subirós.
Tot i que l’edifici fou bastit al segle xvIII, aquesta zona de la vila ja era coneguda durant
l’edat mitjana pels seus molins. En el moment d’iniciar la intervenció, l’any 2004,
l’estructura estava en un estat ruïnós. Una vegada enretirat l’enderroc i netejat l’interior,
es posà en marxa un projecte per restaurar el molí i restituir-ne la maquinària. El
funcionament era senzill; a la part posterior de l’edifici hi havia una bassa que s’alimentava
del rec que travessa la zona. Quan es volia posar en marxa, es conduïa l’aigua
emmagatzemada per un canal fins al soterrani del molí, aquesta feia moure el rodet i a
través d’una barra de ferro denominada arbre es transmetia el moviment a la planta baixa,
on hi havia les moles de gra (Lloveras, 2006).
Amb el Molí d’en Subirós Besalú ha recuperat una part del seu patrimoni industrial, tan
necessari de preservar i difondre com el passat medieval o romà.

vista de les escales que conduïen al portal dels Jueus

Aspecte del molí fariner d’en Subirós, una vegada
restaurat i adequat
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La plaça Comte Bisbe Miró i la muralla
carolíngia

Entre final del 2003 i principi del 2004 es va dur
a terme una excavació en extensió al pati de la
finca coneguda com a Casa de la Moneda.
L’interès arqueològic venia donat per la
proximitat del pany de muralla més ben
conservat de la vila, el del carrer Rocafort, del
qual es desconeixia el moment de construcció.
El resultat va permetre situar-ne els orígens
dins l’època carolíngia (s. Ix) (Sa gre ra, 2010). 
Actualment l’espai és una plaça pública
dedicada al comte Bisbe Miró, i la muralla ha
estat habilitada per circular-hi a manera de
pas de ronda. L’indret ofereix una de les
millors vistes del pont romànic i el Fluvià.
El passeig arqueològic de Capellada

El 28 d’abril de 2013 fou inaugurat el passeig
arqueològic de Capellada, un espai d’uns 900
m2 –també conegut com a Horts del carrer
Tallaferro– situat a l’extrem nord-est del nucli
antic. Les excavacions a la zona van iniciar-se
el 2007 i van continuar durant els anys 2008,
2009 i 2011, sempre amb resultats
engrescadors. A inici del 2013 se n’enllestí
l’adequació i museïtzació, que ha deixat a la
vista restes que abasten quasi dos mil·lennis
d’història. Hi destaca la planta d’una casa
romana del segle II dC, diverses estructures
del barri medieval de Capellada, una torre del
segle xIII dC, un tram de muralla del segle xv

dC i un camí empedrat corresponent a l’antiga
carretera de Figueres (s. xIx) (Colomeda-
Frigola, 2010; Frigola Triola, 2011, Frigola-
Frigola, 2012). Per senyalitzar les diferents
fases històriques s’han utilitzat materials de
colors i textures variades, que juntament amb
els diversos plafons explicatius situats al llarg
del recorregut permeten entendre la història i
evolució d’aquest sector de la vila de manera
didàctica i amena (Frigola-Frigola, 2014). 

La muralla de la plaça Comte Bisbe Miró

vista del passeig arqueològic de Capellada, amb
l’església de Sant Martí al fons

Aspecte actual de la Devesa, on restes
arqueològiques i cotxes conviuen a la perfecció
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La Devesa: arqueologia versus quotidianitat

L’àrea de la Devesa, ubicada als peus del turó de Santa Maria, és possiblement la reserva
arqueològica més important de Besalú, amb una ocupació documentada pràcticament
ininterrompuda des del segle vII aC fins als nostres dies (Busquets-Fàbregas, 1998;
Frigola-Ferrer, 2014). La campanya d’urgència realitzada entre el 1996 i 1997 va treure a
la llum una quantitat notable de restes, inclosa la base d’una torre de defensa del segle
xI, que l’ajuntament decidí museïtzar. Tanmateix el pas dels anys i l’actitud poc
respectuosa d’alguns veïns i visitants, que aparcaven els vehicles al damunt dels vestigis
adduint manca d’espai, malmeteren severament el conjunt arqueològic. Per això el 2013
s’optà per cobrir parcialment la banda sud del jaciment i habilitar-hi al damunt un
aparcament; la banda nord, en canvi, es protegí amb pilones i planxes metàl·liques i a
final del 2014 es tornà a consolidar i museïtzar. A dia d’avui, la Devesa és l’exemple que
la convivència entre l’arqueologia i la quotidianitat del poble és possible.

A tall de reflexió
L’equilibri, com en totes les coses de la vida, és la clau de l’èxit. Besalú, en aquests
darrers anys, ha sabut trobar el punt intermedi entre arqueologia, turisme i residents,
entre passat, present i futur. S’ha aplicat una arqueologia sostenible, exercida en la justa
mesura i sempre amb un projecte d’adequació seriós al darrere. Les zones museïtzades,
com la plaça dels Jueus, la plaça Comte Bisbe Miró o el passeig de Capellada no han
esdevingut tan sols punts d’interès per a turistes, sinó espais on els besaluencs i
besaluenques poden esbargir-se, passejar, jugar, llegir o descansar. Podríem dir que ha
estat un win-win, on tothom (visitants, residents i comerciants) hi ha sortit guanyant. I
aquest és, sense cap mena de dubte, el camí que cal seguir traçant.

NOTA
1- La informació d’aquest apartat s’ha extret principalment dels plafons de l’exposició temporal Besalú i

l’arqueologia: una història centenària, organitzada per l’ajuntament de Besalú i exhibida a l’Espai Cultural Cúria
Reial entre el 14 de juny i el 14 d’agost de 2014. Els textos foren elaborats per Tura Clarà, Maria Fauró, Joan
Frigola, Jaume Roura i Natàlia vergés. 
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