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’església de Sant Martí de Capellada, 
actualment, és un petit i quasi oblidat edifi ci 

religiós que s’alça a l’entrada de la vila de Besalú, just a la dreta de la carretera 
que ve de Girona, damunt una petita llenca de terra encaixonada entre el riu 
Fluvià i la riera de Capellada. En conjunt és una construcció força senzilla, ja 
que consta d’una única nau, capçada amb absis semicircular a llevant, coberta 
per una volta de canó amb llunetes barroques i coronada per un teulat a dues 
aigües. De tot el conjunt, l’únic element que es destaca és un senzill campanar, 
que s’aixeca al damunt de la cantonada dreta de la façana principal. Pel que fa 
al parament dels seus murs, aquests són majoritàriament de reble, tot i que es 
destaquen algunes fi lades de carreus ben treballats, clarament reutilitzats d’una 
construcció romànica anterior, la qual cosa denota que el conjunt, si més no en 
el seu estat actual, data d’un període recent. En el moment que hi intervingué el 
Servei de Monuments, a instància de l’Ajuntament de Besalú, l’estat general del 
conjunt era dolent —tot i que no preocupant—, tenint en compte que hi havia 
importants esquerdes en els murs i diverses fi ltracions d’aigua a la coberta. En 
conseqüència, per evitar mals majors, el Servei decidí realitzar una intervenció 
general de canvi de coberta i reforç de la volta i dels murs, per així evitar-ne 
la ruïna i assegurar-ne la conservació. Aquest procés es descriu en els apartats 
següents d’aquest breu treball.

 

Sant Martí de Capellada:
una petita parròquia al costat de Besalú

L’indret de Capellada apareix documentat per primer cop entorn de l’any 
1000, en una permuta de béns feta entre el comte Bernat Tallaferro de Besalú 
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[988-1020]1 i l’abat Adalbert [977-1005], de la canònica de Santa Maria de la 
mateixa població.2 Tanmateix, la creació de la parròquia de Sant Martí en aquest 
indret és un xic més tardana. De facto, tenim la data de l’any 1104, quan el comte 
Bernat III de Besalú [1097-1111], amb el consentiment del bisbe de Girona, 
cedí l’església de Sant Martí de Juïnyà —situada a la rodalia de Besalú— als 
canonges de Santa Maria de Besalú, perquè la reconstruïssin, ja que es trobava 
enrunada. Aquests, però, decidiren reedifi car-la a l’indret de Capellada, on, com 
hem vist, posseïen diverses propietats des de feia dècades, propietats que, a més, 
foren ampliades durant els anys següents.3 En conseqüència, es bastí un nou 
temple, respectant, però, l’advocació original.4 Malauradament, resulta difícil 
relacionar l’arquitectura de l’edifi ci actualment existent amb aquesta dada, 
atès que l’església ha patit diverses destruccions i reconstruccions al llarg de 
la seva història les quals, òbviament, n’han variat radicalment la fesomia. No 
obstant això, hem de suposar que l’església original devia ser un edifi ci romànic 
molt senzill: de planta rectangular, amb capçalera d’absis semicircular, murs de 
pedra sense gairebé escairar i coberta de volta de canó o fusta (les posteriors 
reformes que ha patit el conjunt fan difícil afi rmar quina de les dues opcions de 
cobriment és la correcta). Tanmateix, si observem els murs nord i est —que fan 
uns vuitanta centímetres d’amplada (més endavant foren doblats)—, que en la 
seva base semblen correspondre a aquesta primera construcció, i una petita resta 
de la cantonada sud original, just on l’absis s’unia amb el mur de la nau, es pot 
deduir que l’església original tenia unes mides semblants a l’actual. És a dir, ni 
el gruix dels murs ni la llum de la nau sembla que permetessin l’existència d’una 
volta de canó. Aquesta construcció es fi nalitzava amb una coberta de lloses de 
pissarra (a la façana est es conserven alguns vestigis d’una teulada de llosa que 

1 Les dates entre claudàtors corresponen als anys coneguts durant els quals les persones a qui fan referència 
les dates desenvoluparen el càrrec i no als anys de vida d’aquestes persones.
2 «...et excepto ipsos hortus qui sunt in Capellada...» Vegeu SOBREQUÉS, Santiago; RIERA, Sebastià; ROVIRA, 
Manuel. Catalunya carolíngia. Vol. 5: Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada. Barcelona: 
IEC, 2003, p. 528. Vegeu també MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática del Condado de 
Besalú. Vol. 11 (1r col·lecció diplomàtica). Olot: Joan Bonet, 1901, p. 246.
3 Per exemple, tenim constància que l’any 1122 la canònica va adquirir una peça de terra anomenada Cla-
pers, situada a la Capellada. Vegeu MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (1), p. 407. 
Igualment, l’any 1196, Pere [1191-1202], prior de Santa Maria, va adquirir per compra a Ponç, la seva 
muller i el seu fi ll Vidal, totes les cases de la seva propietat situades sobre la torre Lardera, des de l’església 
de Santa Maria fi ns a la porta del vescomte, i l’hort de Capellada. Vegeu MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. 
Colección diplomática del Condado de Besalú. Vol. 12 (2n col·lecció). Olot: Joan Bonet, 1902, p. 50.
4 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (1), p. 370-371. Vegeu també MARQUÈS, Josep 
Maria. «Creació i extinció de parròquies al bisbat de Girona». Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. 
XXXV (1995), p. 431.
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hi podrien correspondre) i un campanar d’espadanya, encara parcialment visible 
en els paraments de la façana principal.

Figura 1: Vista general de l’església de Sant Martí de Capellada durant les obres de restauració. Tot 
i que conserva algun element d’època romànica, es tracta d’una construcció molt simple bastida 
majoritàriament a fi nals del segle XVIII, amb alguna petita reforma posterior. L’actuació realitzada 
pel Servei ha consistit a consolidar l’estructura, corregint els desploms amb la instal·lació de 
diversos tirants metàl·lics; i la posterior reparació de la coberta, per evitar les entrades d’aigua de 
pluja i humitats.

Malauradament, les dades documentals sobre aquesta petita església són molt 
escadusseres i, alhora, força tardanes. Per exemple, la primera dada concreta és 
del 1211, quan tenim constància que Guillem, prior de Santa Maria de Besalú 
[1202-1218], establí el rector de Capellada en un hort situat prop del cementiri de 
l’església de forma vitalícia.5 És a dir, en aquestes dates Sant Martí ja es trobava 

5 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (2), p. 80-81.
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plenament consolidada com a parròquia, atès que comptava amb un cementiri 
propi. A més, al seu redós es produí un creixent procés d’urbanització, ja que 
els horts foren substituïts per cases que confi guraren un nou barri.6 La primera 
referència a l’existència de cases en aquesta zona data de l’any 1128, quan Pere 
[1128-?], prior de Santa Maria, cedí perpètuament a Pere Udalart certs drets 
que tenia sobre algunes cases situades a la Capellada.7 De fet, a mitjan segle 
XIII aquesta nova barriada ja devia estar plenament desenvolupada, considerant 
que també tenim constància que l’any 1244, Ramon de Buxols i la seva muller 
Berenguera foren establerts per Gerard, prior de Santa Maria [1242-1247], en 
una casa situada «in vico Sanctii Martini de Capellata».8 A la pràctica, el barri 
havia crescut a recer d’una de les principals vies de comunicació de la vila, la 
que comunicava Besalú amb Figueres. Aquest vial sortia des de l’actual carrer 
Tallaferro, en direcció nord fora vila, on es bifurcava en dos camins: un es dirigia 
a Sant Martí i l’altre baixava fi ns a la riera de Capellada, la travessava, i d’aquí 
enfi lava cap a Figueres.9 Aquest creixement urbanístic i demogràfi c, òbviament, 
afavorí la novella església de Sant Martí, la qual, de mica en mica, rebé nombroses 
donacions provinents dels seus parroquians, que l’enriquien. Per exemple, l’any 
1225, Bisullo de Medians, entre altres donacions, deixà en el seu testament 12 
diners a l’església de Capellada.10 Posteriorment, el 1235, el mateix clergue de 
Capellada deixà en el testament 20 sous per a l’adquisició d’ornaments.11 De la 
documentació existent hem de deduir que la parròquia devia tenir unes rendes 
força importants a mitjan segle XIV, tenint en compte que donaven per sostenir 
més d’un clergue, ja que l’any 1313 es té constància que hi havia un domer, Pere 
Castanyer.12 Una altra mostra de la creixent importància del barri és que al seu 
entorn s’hi arribessin a instal·lar activitats poc recomanables, com ho demostra 
el fet que l’any 1358 el rector de Capellada dugué a judici Guillem Pere Graell, 
perquè havia arrendat a unes prostitutes l’antiga casa dels leprosos, curiosament 

6 SAGRERA, Jordi. Les muralles de Besalú: Restitució cartogràfi ca. Besalú: Ajuntament de Besalú: Clavell 
Cultura, 2010, p. 55 i següents.
7 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (1), p. 421.
8 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (2), p. 147.
9 SAGRERA, Jordi. «El passat de Besalú». Les Garrotxes, núm. 4 (2009), p. 89.
10 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (2), p. 101-102.
11 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (2), p. 124.
12 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Notaria 1294-1328, G-6, f. 17v. Les dades d’aquest arxiu relatives als apartats 
de: Notaria, Lletres i Benefi cis, s’han extret de les regestes dels fons dirigides per Josep Maria Marquès i 
que són consultables a través de la pàgina web d’aquest  ens.
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dita dels Sans, situada a prop de l’esmentada església.13 En defi nitiva, de tot això 
es pot concloure que a principis del segle XIV Sant Martí de Capellada era una 
petita església parroquial que organitzava al seu voltant un barri extramurs de la 
vila de Besalú que es trobava en ple creixement.

Figura 2: Vista general de 
l’absis de l’església de Sant 
Martí de Capellada. En ella 
es pot observar com l’edifi ci 
és el resultat de diversos 
períodes històrics. En 
concret, s’hi destaca una 
fi nestra romànica i diversos 
carreus ben treballats també 
d’aquest període, disposats 
de forma caòtica. Aquests 
elements foren reutilitzats 
en la reconstrucció de 
l’església realitzada després 
de la seva ensulsiada a 
causa dels terratrèmols del 
segle XV.

Ja entrat el segle XIV la parròquia de Capellada patí un nou canvi en la seva 
organització, atès que fou unida a la propera de Fares, que passà a ser-ne una 
sufragània. Segons Josep Maria Marquès la unió es produí a mitjan segle XIV, 
entorn de l’any 1345,14 mentre que Elvis Mallorquí la situa deu anys abans.15 
Tanmateix, un cop consultada la base de dades de l’Arxiu Diocesà de Girona, 
elaborada per Marquès, s’ha pogut constatar que aquesta ja era un fet l’any 1315, 
raó per la qual creiem que les anteriors dates són fruit d’un petit lapsus sense cap 
més importància i que cal remuntar-se, com a mínim, a principis del segle XIV per 
situar la unió d’ambdues parròquies. En concret, aquest any detectem que Pere 
Sunyer, clergue de la Capellada i Fares, hagué de comparèixer davant Ramon 
de Vilarig, ardiaca i procurador de l’abat Berenguer [1309-1334] de Sant Pere 

13 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Lletres 1334-1362, U-35, f. 20v.
14 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Josep Maria. «Notes històriques sobre la diòcesi de Girona i les seves parròquies». 
Butlletí de l’Església de Girona. Annex guia 1996 [Girona: Bisbat de Girona] (1996), p. 108.
15 MALLORQUÍ I GARCIA, Elvis. Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV. Barcelona: 
Fundació Noguera, 2011, p. 565.
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de Rodes, per respondre del fet d’haver-se negat a admetre en les esmentades 
esglésies Guerau Calvet, visitador del bisbe de Girona. Com a resultat d’això 
hagué de suplicar l’absolució d’excomunió i satisfer una multa de 16 sous i 8 
diners, per si mateix, i idèntica quantitat per cadascuna de les parròquies de Sant 
Martí de Capellada i de Fares.16 

La reconstrucció moderna
Malauradament, la crisi baixmedieval iniciada a mitjan segle XIV afectà 

negativament la parròquia de Capellada,17 atesa la despoblació d’aquesta 
(entenent parròquia com a entitat territorial que depèn d’una església). Aquesta 
situació, a més, es veié potenciada per diversos desastres naturals. En primer lloc, 
l’any 1426, es produí una sobtada crescuda del riu Fluvià, a conseqüència de la 
qual el cementiri quedà devastat i l’església inundada, raó per la qual s’autoritzà 
el trasllat de les restes mortals a un nou cementiri. Igualment, es donà permís 
per moure els altars al seu interior.18 Poc després, com a conseqüència dels 
greus terratrèmols que sacsejaren la zona de la Garrotxa, la vila de Besalú patí 
importants destruccions.19 Com que Sant Martí de Capellada es trobava bastida 
damunt d’una llenca de terra formada en bona part pels sediments aportats per la 
riera de Capellada i el Fluvià, i la plasticitat del terreny afavoria la propagació de 
les ones sísmiques, l’impacte sobre Sant Martí degué ser terrible. El resultat de 
tot això, òbviament, només podia ser l’enderroc quasi total. En concret, la vila 
de Besalú patí importants destruccions, tot i que aquestes es repartiren de manera 
desigual, ja que esglésies com les de Sant Pere o Sant Vicenç van resistir prou 
bé, però no la de Santa Maria. El barri de Capellada sembla que també va rebre 
de valent: tenim constància que el pont que creuava l’homònima riera va caure, 
igual que bona part de les cases i l’església de Sant Martí. Aquesta, tot i que no 
sabem en quina mesura exacta, degué quedar molt arruïnada, ja que s’arribà a 
donar permís al seu rector perquè digués missa a l’interior de la vila.20 De fet, les 
recents intervencions arqueològiques realitzades als horts del carrer Tallaferro 

16 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Notaria 1294-1328, G-6, f. 36.
17 PUIGVERT I GURT, Xavier. «La crisi del sistema». A: ALCALDE, Gabriel [et al.]. Història de la Garrotxa. 
Girona: Diputació de Girona, 2008, p. 280 i següents.
18 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Lletres 1420-1620, U-126, f. 5v.
19 OLIVERA I LLORET, Carme. [et al.]. Els terratrèmols dels segles XIV i XV a Catalunya. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Institut Cartogràfi c de Catalunya, 2005, p. 154-155.
20 CLARÀ I VALLÈS, Tura. «Els terratrèmols del segle XV al comtat de Besalú». X Assemblea d’Estudis del 
Comtat de Besalú. [Besalú: Amics de Besalú i el seu Comtat] (2008), p. 238.
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han permès constatar que, en reparar-se les muralles de la població, a mitjan 
segle XV, es bastí un important mur defensiu en aquest sector directament damunt 
importants estrats d’enderroc; la qual cosa marca clarament que aquest sector es 
trobava abandonat per aquestes dates.21 

Quant a Sant Martí, sembla que només es mantingueren parcialment drets 
els murs nord i est de l’edifi ci, mentre que la resta s’enrunà totalment, com ho 
demostra el fet que el parament del mur sud i el de l’absis tenen un aspecte 
descurat, ja que estan formats majoritàriament per rebles i alguns escadussers 
blocs de pedra reutilitzats de la construcció romànica, entre els quals hi ha una 
fi nestra. Fent un breu incís, cal esmentar que aquests blocs romànics reutilitzats 
no es corresponen amb l’aparell conservat a les altres façanes, la qual cosa no 
deixa de ser sorprenent. Així mateix, a la cantonada sud de l’absis, com ja s’ha 
esmentat, es conserva a nivell de terra un fragment de la cantonada primerenca 
de l’edifi ci, formada per un aparell de pedres poc escairades unides amb 
abundant morter, que recorda el parament de la façana principal. Aquests dos 
fets podrien indicar dues possibilitats: que la zona de l’absis ja hagués estat 
objecte d’una primera reconstrucció a fi nals del segle XII22 —que hauria suposat 
la reconstrucció amb un aparell romànic tardà, format per grans blocs de pedra 
ben treballats—, o que les restes procedeixin d’alguna altra esglesiola propera, 
possiblement també enderrocada a causa dels terratrèmols. En defi nitiva, queda 
clar que a conseqüència dels esmentats desastres naturals l’edifi ci de Sant Martí 
de Capellada s’arruïnà al primer terç del segle XV, de manera que s’hagué de refer 
quasi en la seva totalitat. 

Figura 3: Vista general de la vila 
de Besalú presa des de l’est a inicis 
del segle XX. S’hi pot observar 
com l’església de Sant Martí de 
Capellada està bastida sobre una 
mena de península formada per 
l’acumulació de sediments fl uvials, 
extremadament plàstics, provinents 
del Fluvià i de la riera de Capellada.

21 FRIGOLA I TORRENT, Joan. Informe sobre l’excavació als horts del carrer Tallaferro. Juny de 2011, inèdit, 
p. 39-40. 
22 FERNÁNDEZ-CUADRENCH, Jordi. «Sant Martí de Capellada». A: VIGUÉ, Jordi (dir.). Catalunya Romànica. 
Vol. IV: La Garrotxa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990, p. 220.
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Aquesta reconstrucció s’ha d’emmarcar en una remodelació general de tota 
la zona urbana immediata, ocorreguda al llarg del segles XV, XVI i XVII. Com hem 
vist, durant aquest període a la vila de Besalú es bastí un nou mur defensiu, a l’est 
de l’església de Sant Martí —més enllà de l’actual carretera de Girona a Olot—, 
que aterrava i reutilitzava les restes medievals anteriors, la qual cosa suposava 
la desaparició de facto de bona part del barri de Capellada. La restauració de 
l’església, però, degué ser força lenta, atès que a l’Arxiu Diocesà no es conserva 
quasi cap document que hi faci referència des de l’any 1426 fi ns al tercer quart 
del segle XVI; i són més nombrosos a partir d’aquesta data. Arquitectònicament, 
el nou edifi ci es bastí amb materials procedents dels enderrocs propis i propers, 
amb uns murs de vuitanta centímetres d’amplada (el de l’oest i el del nord, 
reaprofi tant els precedents, i l’absis i el del sud, refets en la seva totalitat), que 
sostenien una coberta de fusta a doble vessant, sostinguda per arcs diafragmàtics. 
Concretament, això s’ha pogut corroborar en descobrir la volta actual per reparar-
la, ja que han aparegut les restes d’un arc i del revestiment de guix que el cobria, 
decorat com si es tractés de carreus. A més, la troballa d’una porta paredada a 
l’actual campanar, en el mur que dóna a la nau, que quedava per sobre de la 
teulada actual, permet confi rmar que la coberta d’època moderna era de fusta i 
es trobava a un nivell lleugerament superior. Alhora, aquesta mateixa obertura 
ens fa sospitar que l’edifi ci ja comptava amb un petit campanar, situat just on es 
troba l’actual, al qual es devia accedir mitjançant una petita escala de fusta des de 
l’interior de la nau; de forma que l’anterior d’espadanya ja devia estar amortitzat. 
Interiorment, l’església comptava amb tres altars: un dedicat a santa Magdalena, 
amb un benefi ci fundat al segle XIV i pràcticament abandonat al XVIII;23 un altre 
de més recent sota l’advocació de la Mare de Déu del Roser —possiblement 
bastit a fi nals del segle XVII—,24 i, fi nalment, l’altar major. En relació amb això, 
cal esmentar que, actualment, a ambdós costats del presbiteri es detecten uns 
espais buits i paredats que, molt probablement, corresponen a l’espai ocupat pels 
desapareguts altars.

23 Aquest benefi ci fou unit, a mitjan segle XVIII —l’any 1743 ja ho estava—, al de Santa Maria del Retxat, 
del monestir de Sant Pere. Vegeu ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Manuals de benefi cis 1730-1769, D-397, f. 183.
24 De fet, a Besalú ja hi existia una confraria des de 1560. Vegeu CAPDEVILA I WERNING, Caterina. «Les con-
fraries del Roser a la diòcesi de Girona: La capella del Roser de Sant Pere d’Ullastret (1593-1766)». Annals 
de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. XLVIII (2008), p. 128.
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Figura 4: Vista parcial de la coberta de Sant Martí de Capellada en procés de restauració, on es 
pot observar l’inici d’un arc diafragmàtic que sostenia una volta de fusta i el revestiment pintat, 
imitant carreus de pedra, que decorava interiorment l’edifi ci a l’època moderna. També es pot 
veure com el mur nord fou interiorment doblat, per solucionar el desplom i donar una base estable 
a la nova volta, durant la reforma realitzada a mitjan segle XVIII.

Aquesta senzillesa en la construcció no ens ha de sorprendre, ja que la tònica 
restauradora en molts edifi cis afectats pels terratrèmols fou la reconstrucció 
ràpida i amb materials de circumstàncies, tant per garantir la continuïtat del culte 
com per l’escassetat de mitjans disponibles.25 La reparació, però, no pogué evitar 
la creixent decadència de la parròquia, ja que a causa del despoblament del barri 
l’església perdé importància de forma progressiva, atès que a menys parroquians, 

25 A tall d’exemple, podem esmentar el cas del proper monestir de Sant Llorenç de Sous (Albanyà), on el 
moviment sísmic provocà l’enderroc de l’església i bona part de les seves dependències. La comunitat, 
que ja estava en crisi, mai es recuperà, de forma que l’església fou parcialment abandonada: únicament 
se n’adequà una de les naus laterals perquè servís de lloc de culte, i la resta de l’edifi ci fou abandonada. 
Vegeu VILA I CARABASA, Josep M. «El monestir de Sant Llorenç del Mont». Annals de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos, vol. 43 (2012), p. 76.
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menys ingressos, la qual cosa de retop afectava l’estat de l’edifi ci. Aquesta 
situació es féu evident a principis del segle XVIII, quan començà a mostrar creixents 
problemes estructurals, agreujats per nous desperfectes provocats prèviament per 
desastres naturals, com la gran inundació de l’any 1669, que arruïnà les hortes 
properes i malmeté l’església i els seus diversos elements.26 Per exemple, ja 
l’any 1717, en la visita pastoral es féu evident el pèssim estat de l’altar de santa 
Magdalena: «mal adornat y molt indecent», raó per la qual es prohibí celebrar-
hi missa fi ns que no s’adeqüés.27 Malgrat el taxatiu manament, l’altar no fou 
condicionat, ni s’hi féu res, tal com resulta evident en la descripció que se’n fa 
l’any 1734: «sine ara, et de aliy mediocritate ornatus».28 Poc després, el 1743, es 
feia constar que seguia sense ara i que estava molt mal cuidat.29 Tanmateix, allò 
que no desaparegué fou la vinculació amb la canònica de Santa Maria, ja que 
en una data tan tardana com el 1723 el prior de Santa Maria de Besalú, Josep 
Moixí [1716-1725], signà una carta de pagament a favor de Miquel Soler i Illa, 
de la parròquia de Sant Andreu de Serinyà, de deu lliures barceloneses, per la 
batllia de sac de Santa Maria de Fares i Sant Martí de Capellada.30 I, igualment, 
l’any 1725, conferí la rectoria de Capellada i Fares a Onofre Pelegrí, clergue de 
Banyoles.31 

La manca de recursos, a més, motivà un creixent abandó de les activitats 
cultuals, que cada cop eren més puntuals, ja que sovint la parròquia no tenia 
rector titular o, si el tenia, aquest habitava lluny. Un primer exemple és l’ordre 
que donà l’any 1722 el bisbe de Girona, Josep Taverner [1720-1726], al rector de 
Lligordà perquè hi digués missa tots els dies festius. I un segon el trobem l’any 
1760, quan el bisbe Manuel Antonio Palmero [1756-1774] manà al rector de 
Sant Martí que es traslladés a viure a Besalú en el termini de dos mesos, atès que 
en aquells moments residia lluny i això li impedia complir les seves obligacions 
religioses.32 De fet, la situació de ruïna general de l’edifi ci ja era evident des de 
la tercera dècada del segle, ja que l’any 1734 el visitador féu notar la necessitat 
d’exhortar els parroquians perquè contribuïssin econòmicament en les obres 

26 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática del Condado de Besalú. Vol. 19 (5è col·lecció). 
Olot: Joan Bonet, 1908, p. 154.
27 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1717, vol. 113, p. 138
28 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1734, vol. 120, p. 78
29 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1743, vol. 126, p. 145
30 MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (2), p. 176.
31 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Manuals de benefi cis 1700-1729, D-379, f. 11v.
32 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1760, vol. 135, p. 608



27
LL. BAYONA / LL. BUSCATÓ EVOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA DE ST. MARTÍ

de reparació del temple.33 Posteriorment, l’any 1750, la documentació constata 
que l’església es trobava en estat de ruïna des de feia anys. L’anterior bisbe, 
Baltasar Bastero [1728-1744], ja n’havia ordenat la reconstrucció; curiosament, 
s’ordenava que aquesta es fes al lloc on originalment es trobava, Juïnyà, i no a la 
Capellada, mostra palpable de la decadència demogràfi ca d’aquest barri:

Y porque sin embargo de que el Il[ustrisi]mo Señor D[o]n Baltasar Bastero 
y (...) en sus respectivas visitas mandaron reedifi case la sobredicha Iglesia, no se 
ha executado, y en la p[rese]nte visita se ha reconocido, que toda ella amenaza 
ruina, lo que verosimilmente procede del terreno, en que esta fundada, mandó Su 
Il[ustrisi]ma al R[everendo] convoque a todos los parroquianos cabezas de casa 
los haga saber este mandato en el cual renueva su Ill[ustrisi]ma los citados (...), y 
por el cual les ordena, y manda dentro de ocho meses se resuelvan edifi car nueva 
Igl[esi]a Par[roquial] en el lugar de Juinya en donde antiguamente estubo, y lo 
pongan en execución buscando medios proporcionados para la contribución de 
los gastos.34

Les causes d’aquesta situació s’han de buscar en l’envelliment propi de 
l’edifi ci, la coberta de fusta del qual, bastida al segle XV, ja havia depassat de 
sobres la seva vida útil; però allò que devia afectar-ne l’estabilitat era, sobretot, 
el perillós estintolament del mur nord. Com hem vist anteriorment, aquest 
s’havia bastit fent servir l’estructura i ruïnes de la seva predecessora medieval. 
Malauradament, amb el pas dels anys, aquest mur perdé estabilitat i començà 
a cedir i obrir-se. Físicament, això s’ha pogut constatar durant les obres 
de restauració, en què s’ha observat com aquest mur fou doblat per fer front 
a aquesta patologia, que encara afecta l’edifi ci actual. En concret, en aixecar 
la planimetria del projecte de restauració, es pogué constatar que el mur patia 
interiorment un desplom d’uns 5 centímetres en direcció nord, mentre que a 
l’exterior aquest era aproximadament de 30. A més, en relació amb aquest fet 
cal esmentar que al costat intern del mur s’observa l’existència d’una fornícula, 
propera al presbiteri, que penetra quasi 60 centímetres en el mur actual i presenta 
un doble espai, on es marca clarament l’existència de dos murs (el primer tram 
penetra 32 centímetres i el segon, 26). En defi nitiva, a la vista d’aquests elements, 
cal concloure que a mitjan segle XVIII l’església de Sant Martí patia un seguit de 
patologies constructives que amenaçaven de provocar l’ensulsiada del conjunt.

33 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1734, vol. 120, p. 78. Sembla que això ja ho 
havia ordenat anteriorment el bisbe, atès que s’esmenta clarament que: «no se ha complert ninguna cosa de 
lo que maná Sa Ill[ustrisi]ma aba la visita». Malauradament, no hem localitzat aquest document.
34 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1750, vol. 130, p. 52.
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Malgrat aquesta greu situació i l’imperatiu manament del bisbe, però, 
no s’hi féu cap mena d’obra, segurament a causa de les escasses possibilitats 
econòmiques de la parròquia, de manera que deu anys després, el 1760, la situació 
seguia igual, amb un edifi ci en estat de creixent ruïna. Per aquest motiu, des del 
bisbat, s’ordenà novament que es reparés, en un termini de sis mesos o, en cas 
de no ser possible, que es passés la seu de la parròquia a la sufragània de Fares: 
«Item que respecto que la Igl[lesi]a de S[a]n Martín de la Capellada amenaza 
eminente peligro mando que dentro de seis meses se componga, y sino que se 
pase la reserva a la sufragania de Faras».35 És a dir, l’estat del conjunt ja devia 
ser de veritable ruïna, perquè s’arribés a plantejar el trasllat de la parroquialitat.

La rehabilitació barroca
L’any 1765, en fer-se una nova visita pastoral, el visitador ja només esmentà 

l’existència d’un altar i donà per bona la situació de l’església, la qual cosa porta 
a concloure que al llarg d’aquests anys, fi nalment, s’hi havien fet les obres de 
restauració que tan vehementment es reclamaven des del bisbat.36 L’obra suposà 
una reforma total de l’edifi ci, sobretot a l’interior i a la coberta. Interiorment, els 
canvis foren nombrosos i afectaren, fi ns i tot, el mobiliari litúrgic. En concret, el 
visitador només cità l’existència d’un únic altar, el major, i no féu cap esment al 
del Roser ni al de santa Magdalena (possiblement situats en uns espais actualment 
paredats, un a cada costat del presbiteri). A més, s’enguixà interiorment tota 
l’església i es decorà amb columnetes i frisos molt senzills, com era típic a l’època. 
També, com ja s’ha esmentat, es doblà la paret nord per assegurar l’estabilitat del 
conjunt i es bastí una nova volta de guix i pedruscall, senzilla i lleugera —només 
té 12 centímetres de gruix—, típica del període.37 Finalment, amb posterioritat 
a l’obra restaurada, es bastí una sagristia (anteriorment, devia complir aquesta 
funció, com era tradicional, l’espai situat rere l’altar major),38 perforant el mur 
nord. El que ens permet afi rmar que la sagristia fou bastida posteriorment és que 
la porta d’accés elimina el fust d’una columna decorativa de guix.

35 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1760, vol. 135, p. 608.
36 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1765, vol. 176, p. 76.
37 MIR DEL POZO, Francesc. «L’evolució dels sistemes constructius del segle XVII a Besalú». X Assemblea 
d’Estudis del Comtat de Besalú. [Besalú: Amics de Besalú i el seu Comtat] (2008), p. 75 i 238. 
38 MURLÀ I GIRALT, Josep. Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora, 1983, p. 102. Sobre la cons-
trucció de noves sagristies vegeu COLOMER SOLÀ, Xavier. La reforma catòlica a la muntanya catalana: Els 
bisbats de Girona i Vic (1587-1800). Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 
2008, p. 170 i següents.
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Figura 5: Evolució històrica de l’edifi ci de Sant Martí de Capellada. En el plànol es pot observar 
la reutilització de les restes arquitectòniques d’èpoques precedents per bastir les noves estructures. 
Els murs de ponent i nord són els elements més antics, d’època romànica, i els únics que van 
sobreviure als terratrèmols de 1427-1428. Immediatament després, es bastí una nova església, que 
seguí la planta de l’anterior, amb coberta de fusta sostinguda amb arcs diafragmàtics. Finalment, 
al segle XVIII es construí un nou edifi ci, cobert amb volta de guix que, amb petites variacions, 
correspon a l’església actual.

Amb la fi  del segle XVIII i l’esclat de confl ictes armats amb el veí del nord, 
Guerra Gran (1792-1795) i Guerra del Francès (1808-1814), la població de 
Besalú patí importants destruccions materials, sobretot al fi nal del confl icte, quan 
les seves fortifi cacions foren volades pels exèrcits francesos en retirada.39 Tot i 
que no hi ha referències directes de com afectaren aquests fets la parròquia de 
Sant Martí, no hi ha cap dubte que l’impacte fou important. A la pràctica, la 
primera notícia que tenim data del 1826, procedent de la visita pastoral efectuada 
aquell any, en què s’esmenta que a la parròquia només hi ha un altar, amb l’ara 
inservible, de forma que no s’hi podia celebrar missa fi ns que no es reparés. A 

39 FRIGOLA I TORRENT, Joan. Informe sobre l’excavació..., p. 41. Per a una visió general, vegeu BARNOSELL, 
Genís (coord.). La Guerra del Francès a les comarques gironines, 1808-1814. Girona: Diputació de Giro-
na, 2010, p. 86. I també: RIU I ROURA, JOSEP; LÓPEZ I CARRERA, JOAN (COOR.) La guerra del francès al cantó de 
Besalú. Girona: Amics de Besalú, 2010, p. 144 i 150. 
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més, en la descripció dels ornaments per al culte han desaparegut pràcticament 
tots els elements de plata (en les anteriors visites se’n descrivien força sovint), 
només s’esmenta un copó, la qual cosa sembla indicar clarament que l’edifi ci patí 
alguna forma de saqueig.40 Posteriorment, tot i que la desamortització impactà 
fortament a Besalú, amb la desaparició del monestir de Sant Pere i la venda de 
l’església de Santa Maria —que ja es trobava en ruïnes abans del confl icte41 i amb 
la comunitat pràcticament desapareguda—, no sembla que afectés Sant Martí de  
Capellada, que continuà exercint les seves escadusseres funcions parroquials. De 
facto, sembla que la seu parroquial es traslladà a Fares, que amb la desaparició 
del barri de  Capellada era el nucli més poblat de la parròquia. Per exemple, 
al Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar de Pascual Madoz, a l’article Fares s’explica que aquest és un petit 
nucli format per 11 veïns i 52 ànimes i que tenia una església (Santa Maria); Sant 
Martí de Capellada ni tan sols hi surt esmentat. Igualment, en la visita pastoral de 
1858 només s’esmenta Santa Maria de Fares, que és descrita com una sufragània 
de Sant Vicenç de Besalú.42 L’ús cultual per part dels veïns de Juïnyà, però, es 
mantingué fi ns ben entrat el segle XX, tal com constatà l’erudit gironí Botet i Sisó: 
«Los vehins se servexen pera les pràctiques del culte de la església de Sant Martí 
de Capellada, que, junt ab Fares, formava una parroquia».43 Igualment, l’ús del 
cementiri de Sant Martí que, com es pot observar per les làpides encara existents, 
seguí en funcions fi ns ben entrat el segle XX. Finalment, la parròquia desaparegué 
de forma ofi cial l’any 1928, quan fou annexionada a la de Besalú. Durant aquest 
període l’única actuació que sembla haver-s’hi realitzat fou la reforma del petit 
campanar que ja havia tingut l’església moderna —desconeixem si fou una 
reparació o una reconstrucció—, a la façana de ponent, i dels seus  accessos.

40 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1826, vol. 140, p. 142. 
41 L’any 1744 ja s’havia enrunat la zona del cor i, poc després, el 1746, havia caigut la volta major. MON-
SALVATJE I FOSSAS, Francesc. Colección diplomática... (5), p. 185. No sembla que aquests desperfectes s’arri-
bessin a reparar, atès que quan l’any 1790 el viatger il·lustrat Francisco de Zamora visità la població, trobà 
l’església molt enrunada. Vegeu ZAMORA, Francisco de. Diario de los viajes hechos en Cataluña. Barcelona, 
1973, edició a cura d’Antoni Pladevall, p. 325.
42 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA. Actes episcopals. Visita pastoral de 1858, vol. 142.
43 CARRERAS I CANDI, Francesc (dir.). Geografi a General de Catalunya. Vol. 2: BOTET I SISÓ, Joaquim. Pro-
víncia de Girona. Barcelona: Edicions Catalanes (reedició de 1980, l’original és de 1913), p. 371-372.
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Figura 6: Vista general de l’interior 
de l’església abans de la restauració. 
En ella es poden observar les 
importants humitats que afectaven 
el conjunt, com a conseqüència 
dels múltiples degoters que tenia 
la coberta, i que posaven en perill 
l’edifi ci.

La intervenció del Servei de Monuments
Les obres de rehabilitació de l’església de Sant Martí de Capellada s’iniciaren 

amb l’aixecament d’una planimetria general de l’edifi ci i un estudi acurat de les 
patologies que patia. En aquesta tasca ha estat de gran ajuda el previ escaneig 
làser de l’edifi ci, que ha permès tenir una imatge real en 3D, amb la qual cosa 
s’ha pogut copsar amb exactitud la seva situació i obtenir un veritable document 
històric del seu estat actual de conservació. Aquesta actuació permeté constatar 
el perillós desplom que oferien els murs nord i sud (fi ns a 30 centímetres), les 
nombroses esquerdes que s’obrien als paraments i els diversos degoters que 
presentava la coberta. 

Figura 7: Primer pla de les obres 
de restauració de la coberta de Sant 
Martí de Capellada. En ella es pot 
observar com, un cop netejada de 
runa la volta, sanejada i reparades 
les esquerdes, s’han bastit diverses 
arcades de maons per reforçar-
la i lligar-la, ja que patia petites 
deformacions provocades pel pes 
de la runa i les fi ltracions d’aigua.

Un cop detectades les patologies, s’endegà el procés de restauració. En primer 
lloc, hi intervingué de forma puntual la brigada del Servei de Monuments, que 
consolidà i grapà una perillosa esquerda, que anava de dalt a baix i s’obria just 
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a la cantonada nord-est de l’edifi ci. Curiosament, aquesta només era visible des 
de l’exterior i no des de l’interior. La raó d’això s’ha de buscar en el ja esmentat 
doblat del mur nord i part de l’oest, realitzat quan es restaurà l’església al segle 
XVIII. En segon lloc, se solucionà l’estintolament mitjançant la col·locació de 
3 tirants lligats amb creus de sant Andreu a les façanes exteriors, nord i sud. 
A continuació, un cop assegurada l’estabilitat del conjunt, s’enderrocà el teulat 
existent i es buidà el farcit de runa que el cobria; aquest és un element habitual 
en aquesta mena d’estructures, ja que servia per uniformitzar-les. A més, aquesta 
feina també va ser útil per observar el sistema de construcció que s’havia seguit 
en la volta. En concret, es pogué constatar que aquesta fou construïda en tres 
fases, mitjançant un encofrat de fusta que s’havia anat desplaçant a mesura que 
el material (barreja de guix, calç i pedra) s’enduria. També cal esmentar que l’arc 
diafragmàtic d’època moderna, que havia sostingut la coberta de fusta, havia 
estat reutilitzat, un cop rebaixat, com a reforç de la nova volta. Un cop buidada, 
es disposaren al damunt un seguit d’arcuacions fetes amb maons, amb la fi nalitat 
de lligar-la i fer-la més resistent. Per sobre d’aquestes, es posà la nova teulada 
amorterada, amb teules noves per a les canaleres i velles per a les cobertores; així 
s’ha evitat l’impacte visual que hagués produït una teulada nova en un edifi ci 
històric. Pel que fa a l’accés al campanar i al teulat d’aquest, cal dir que s’ha 
refet de forma idèntica a l’original. Finalment, s’han col·locat canals de zinc a les 
parts rectes de la nau de l’església per protegir l’entrada i la caiguda de l’aigua 
i així evitar possibles fi ltracions i humitats. Quant a la volta de la sagristia, 
aquesta s’ha reforçat i cobert de la mateixa manera que la nau central. Finalment, 
quant a l’interior de l’església, es preveu continuar l’actuació al llarg de l’any 
2013, mitjançant el sanejat i pintat dels murs -previ estudi de les possibles restes 
pictòriques existents-  i, posteriorment, es preveu renovar la instal·lació elèctrica.

Amb aquesta intervenció, el Servei de Monuments de la Diputació de Girona 
ha pretès consolidar l’edifi ci, evitar-ne la ruïna i adequar-lo perquè pugui tenir 
un ús públic, ja sigui en les seves anteriors funcions com a lloc de culte o bé 
com a sala polivalent. Com ja s’ha comentat, la restauració s’ha plantejat amb la 
col·locació de reforços i tirants, però sense introduir elements i materials aliens a 
la construcció original, com formigó armat o d’altres lligants moderns. L’objectiu 
d’això ha estat evitar que l’addició de nous elements provoqués canvis en la forma 
de treballar de les estructures de l’edifi ci, que a la llarga podrien acabar afectant 
el conjunt. És a dir, s’ha intentat ser totalment respectuós amb el monument de 
forma que la intervenció fos reversible, donar llum a la seva història, en tractar-lo 
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com un veritable document històric que mereix el màxim respecte.44 I, sobretot, 
evitar intervencions excessivament agressives o fantasioses que, escudades en la 
suposada recerca d’un nou ús públic per a les arquitectures antigues, en fessin 
desaparèixer les restes preexistents.45

 

44 MARTÍN-BUENO, Manuel. «El monumento como fuente documental: la materialidad útil». Salduie, núm. 2 
(2001-2002), p. 257-258.
45 GRASSOT, Lluís de. «El azaroso paso del Rubicón de la restauración monumental en España». Informes de 
la Construcción, vol. 45, núm. 427 (1993), p. 6 i següents.
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