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El plàcid
municipi
del pont
Text Daniel Romaní

Com s’hi arriba
Tant l’AP-7 com la
N-II connecten amb l’autovia C-66,
que enllaça Girona i Olot, i que
passa per Besalú. Si optem pel
transport públic hi ha els autobusos
Teisa (www.teisa-bus.com).

Llocs per dormir
Al nucli antic de Besalú hi trobareu
l’allotjament rural Can Fruitós
(www.canfruitos.com), i a l’entrada
del municipi, l’hotel Els jardins de la 
Martana (www.lamartana.com).

Llocs per menjar
El Restaurant Pont Vell (tel. 972 591
027) té unes panoràmiques
excel·lents al pont. Us recomanem
també la Fonda Siqués – Cal Parent
(tel. 972 590 110); val la pena
demanar el menú degustació de
cuina volcànica.

Visites obligades
La visita al magnífic pont vell sobre
el Fluvià és obligada. Cal visitar
també l’església de Sant Pere, els
banys jueus i la plaça de la Llibertat
o plaça Major, on hi ha l’Ajuntament,
l’Oficina de Turisme i l’edifici de la
Cúria Reial.

Webs d’interès
Ajuntament de Besalú 
www. besalu.cat
Turisme Garrotxa 
www.turismegarrotxa.com
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“El setembre asseca les fonts o s’empor-
ta els ponts”. A l’escriptor besaluenc
Martí Gironell li agrada recordar aques-
ta dita cada any, a finals de setembre,
quan, durant la festa major de Besalú, un
grapat d’embarcacions casolanes baixen
pel riu Fluvià. Moltes són d’allò més sin-
gulars i estan fetes amb una gran diver-
sitat de materials: bidons de plàstic, tau-
lons de fusta... Hi ha anys que el riu du
molt poca aigua i els navegants han de

maniobrar bé per no topar amb el rocam
i d’altres en què és extraordinàriament
cabalós.

“Un dels millors llocs per observar la
baixada de les barques és el pont de Be-
salú”, recomana Gironell. El pont es va
dissenyar de manera que la força de l’ai-
gua evités fer malbé les cases del poble
que, al segle XI, quan es va construir, es-
taven situades a banda i banda del riu.
Per això les arcades són altes, hi ha talla-

mars i ulls –forats– als pilars. Malgrat
aquestes mesures, l’any 1940, les avin-
gudes del Fluvià, que van malmetre un
bon nombre de ponts de la Garrotxa i del
Pla de l’Estany, també van destrossar el
pont de Besalú, que de fet ja havia estat
destrossat poc abans durant la Guerra
Civil, pel seu valor estratègic.

El pont medieval és el símbol
d’aquest municipi i un dels seus princi-
pals reclams turístics –per cert, si hi
aneu amb cotxe, aprofiteu per arribar
fins a un altre pont, també preciós, situ-
at a la mateixa comarca: el pont de Llier-
ca–. “Qui deu haver construït aquest
pont per on abans passaven bèsties i per-
sones i ara tants turistes? Com es vivia i
què passava a l’època en què s’havia
fet?”, es preguntava Martí Gironell de
ben petit. Als catorze anys va començar
a treballar de guia turístic al seu poble. I
va espavilar-se per obtenir les respostes.

Una trentena d’anys més tard, Giro-
nell va abocar tots aquells coneixements
a la seva primera novel·la, El pont dels
jueus. Després vindrien La venjança del
bandoler, premi Nèstor Luján de no-
vel·la històrica, i L’arqueòleg. L’últim
que ha escrit, L’últim abat, serà a les lli-
breries ben aviat.



Els protagonistes d’El pont dels jueus,
Prim Llombard i el seu fill Ítram, fan vi-
da i recorren els espais d’aquest plàcid
municipi de la Garrotxa: el call jueu –els
banys, la sinagoga– i els carrerons es-
trets situats entre les muralles –el carrer
del Pont, el carrer Rocafort, el carrer del
Portalet.

Gironell s’ha criat a Besalú i coneix el
poble tan bé com el palmell de la mà. Ac-
tualment no hi viu –resideix a Vilabla-
reix, un petit poble a tocar de Girona–,
però hi va ben sovint. “Besalú és casa
meva amb majúscules”, afirma. Quan hi
és li resulta difícil avançar pels carrers
per on corria de menut: sempre troba al-
gú o altre que l’atura per saludar-lo o
conversar una estona. “El nen”, li diuen,
encara ara, als seus quaranta anys.

Banys de purificació
El monestir de Sant Pere és un dels dos
indrets que recomana especialment visi-
tar. “Durant la Guerra del Francès
(1808-1814), soldats de Napoleó van
deixar explosius i armes a la girola
d’aquest monestir, concretament als
peus de les columnes dels capitells; mal-
auradament, un dia van explotar no se
sap per què i van malmetre els capitells,
en els quals hi ha escenes bíbliques com
ara la dels Mags d’Orient, la Sagrada Fa-
mília, la matança d’Herodes...”, explica.

L’altra recomanació és el micvé, els
banys jueus de purificació. “És un indret
excepcional. S’hi accedeix per una esca-
la de pedra, entrar-hi és fer un viatge en
el temps. Hi vénen molts jueus a visitar-
los, de Rússia, de l’Argentina, dels EUA,
i esclar, d’Israel. I s’emocionen; però
també s’emocionen els catalans”, diu.

El poble ofereix altres atractius per
als visitants a més a més de la seva apas-
sionant història.

“Besalú ha sabut apostar pel turisme
cultural i gastronòmic. En les dues dar-
reres dècades s’ha embellit molt”, sen-
tencia Martí Gironell. “La gent elogia la
coherència urbanística i arquitectònica
del poble”, conclou.
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“Carrers
confortables i
familiars plens de
botigues i petits
negocis dels més diversos
oficis. La gentada que
transitava per l’artèria
principal del call de Besalú
era imponent”. Martí Gironell,
El pont dels jueus, 2007.
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