
1

A12 Estudis & Recerca Interuniversitària
Visita a Besalú i La Bisbal d’Empordà

Els Calls Medievals i més!
07 / 05 / 2016

La Marta deixa tot preparat, l'endemà marxa d'excursió i és
molt tard. Posa el despertador, està contenta.
L'excursió l'organitza l'A-12, aules per la gent que te ganes
d'aprendre.
La Marta ja fa temps que va a aquestes aules i s'ha trobat un
grup molt maco de dones com ella, de la mateixa edat i algun
home. D'homes, però, n'hi ha menys.
Sona el despertador i la Marta no s'adona que l'apaga, està
molt cansada.
Però per sort el subconscient o el que sigui li fa pegar un bot al
llit, són les 7.50 h del mati. Fa 5 minuts que havia de ser en el
punt de trobada.
L'ensurt és tan gran que li fa mal, l'angoixa i la fa trucar
nerviosa a una de les companyes que no li respon. Llavors
truca a la Muntsa que és la professora.
--No t' amoïnis, passarem a prop d'on ets i tot solucionat.
És així la Muntsa, ho arregla tot, no hi posa peròs a res.
Finalment la Marta és dins l'autocar, bufff menys nal, no es
podia creure que no hagués pogut anar a visitar:
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SANT JOAN DE LES ABADESES, PRIMERA PARADA

Anem directes al Monestir
declarat bé Cultural d’interès
Nacional.
Visionem un vídeo molt ben
realitzat en el que l’abadessa
Emma ens endinsa en l'edifici
i ens n'explica la seva història
i els diferents moments que
ha viscut el Monestir fins
l'actualitat.

El va fundar per a ella el seu pare Guifré el Pilós l'any 887 i fins
el 945 va ser l'únic monestir femení de Catalunya.

En el claustre gòtic, en el
que també hi han restes
d'unes arcades del antic
claustre romànic.
La Muntsa ens fa una
explicació detallada del
context cultural, social i
polític de l'època, del seguit
d’esdeveniments que hi van
tenir lloc, de les llegendes,
de les realitats, etc.
Això si, amb un cop d'ullet al
company Paco que va
assentint a tot el que diu la
"profe".
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Després fem una visita a l’Església en la que podem
contemplar la magnífica talla del Davallament, la capella
barroca dels Dolors, el rellotge, etc.

Tot seguit i conduits pel nostre xofer, en Gabi, anem a:
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BESALÚ, SEGONA PARADA:

Aquí pren el relleu de les
explicacions na Ma. Josep Estanyol
que ens acompanya i ens fa una
narració del món jueu i de les seves
costums que ja ens ha explicat
abastament en les seves classes i
ens n'ha deixat constància escrita en
el seu reeixit llibre "El primer estel".

Un cop travessem el majestuós, original i personalíssim pont
romànic de Besalú, ens endinsem en l’anomena’t Call, barri
dels jueus.
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La primera casa ja te el forat per
la Mezuzà. En una mena
d'obertura practicada en el propi
llindar de la porta els jueus hi
dipositen, en caixetes o cilindres
decorats, la oració o Mezuzà
que la Ma. Josep ens recita de
viva veu entonant els primers
versos i que ens fa posar la pell
de gallina.

Seguim recorrent els seus carrerons fins trobar les restes de la
Sinagoga i l'escola.

Val a dir que na Ma. Josep té seriosos dubtes de com han
orientat el mur de la Sinagoga i ens fa veure els errors i
apreciacions que una experta com ella pot observar.

https://youtu.be/MrqpCHelgPw
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Finalment ens
endinsem en el
Miqvé o bany
per purificar-se
que està
gairebé intacte i
d’aquí la seva

importància, ja que està considerat el més ben conservat
d'Europa.
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Anem fins a una de les cases que hi havia fora del Call i que va
ser abandonada forçosament quan van obligar als jueus a
recollir-se dins del seu entorn particular, el Call.
Comenta na Ma. Josep quanta importància va tenir a Catalunya
el judaisme, com va ser poblada per nombrosos jueus vinguts
d'arreu d'Europa i comentem si aquesta situació està en l'arrel
de la singularitat de Catalunya envers els seus veïns, la resta
de la península.

Després en Gabi ens porta fins a Banyoles per gaudir d'un
dinar boníssim acompanyat a les postres per música i tot.

El grup, però, te ganes de tornar a l'autocar per arribar-nos fins
a la:
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LA BISBAL, TERCERA PARADA.

Famós per la seva ceràmica, la Bisbal però guarda un tresor
que ens descobreix na Ma. Josep i que és el seu Call. Tan
autèntic, ens comenta, que és de matrícula d'honor.

Un carreró totalment serpentejant, de manera que cada tram
amaga el següent, fet que ajudava als seus habitants a
guanyar temps en cas d'irrupció dels avalots cristians. A més
conserva les dues portalades d'entrada i sortida.

Realment admirable i quan hi passes fins i tot et sents
privilegiat de poder caminar per entre mig de les seves parets,
testimonis de tants segles de vida.

En acabar i comandats pel Ricard entrem en avalot a la
xarcuteria per fer-nos amb les famoses botifarres, dolces i del
perol.

Seguim a la pastisseria per endur-nos-en els típics Bisbalencs i
Ruscs i fer les delícies de tots els que tenim al voltant.
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Tornem a Barcelona, el dia ha estat preciós, el grup harmoniós,
hem gaudit moltíssim, en definitiva, hem viscut un dia complert.
En volem més. Gràcies.

Agraïm a tots els participants en aquesta  sortida de A12.:
La professora Montserrat Lamüa i la seva filla Elisa
La convidada, la escriptora Sra. Maria Josep Estanyol
I totes i tots els alumnes .

També als que han fet possible aquest petit diari de la sortida:
Text de Lluïsa Vinyals
Fotografies de: Vicky Vila

www.monestirsantjoanabadesses.cat
www.lacuinadesempre.cat

Edició de Roser Guiñón

Barcelona, 15 de maig de 2016


