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La Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries. 

Mil anys d’història. 

Exposició commemorativa dels mil anys d’història de la Basílica de Santa 

Maria de Castelló d’Empúries, des dels seus orígens romànics al segle X 

fins a l’actualitat, amb el temple tal i com el coneixem avui. L’església 

gòtica la v començar el mestre d’obres Ramon de Xartres l’any 1261, sota 

el mandat de Ponç Hug III. La intenció del comte era convertir-la en seu 

episcopal però mai es va aconseguir per la reticència de la canònica de 

Girona. 

Per acompanyar el discurs històric es va demanar el préstec un seguit 

d’objectes i documents a diferents institucions: 

- Capítol de la Catedral de Girona 

va cedir una sèrie de béns patrimonials 

del fons de la Catedral de Girona com un 

portapau renaixentista atribuït a 

Donatello, un pergamí, un llibre de cor i 

dos plànols. 

- L’Arxiu històric de Girona va cedir 

dos llibres de protocols de la notaria de 

Castelló d’Empúries. 

- El Museu diocesà de Girona va 

cedir un ex-vot de Carles I i una aureola 

del Conestable de Portugal del segle XIV. 

- L’Arxiu diocesà va cedir un llibre de la Confraria del Carme, un 

pergamí de la Mitra i un expedient d’adjudicació de beneficis. 

L’exposició es complementà amb un cicle de conferències:  

La Basílica de Santa 

Maria de Castelló 

d’Empúries. Mil anys 

d’història 
 

Data:  del 7 al 23 de 

setembre de 2007 

 

Lloc:  Capella dels Dolors 

de la Basílica de Santa 

Maria de Castelló 

d’Empúries. 

 

Organització: Arxiu 

municipal de Castelló 

d’Empúries. 

Col·laboradors: Pasqual 

Ribas / Manel Puig Palmer 

/ Arxiu Capitular de 

Girona / Arxiu Diocesà de 

Girona / Museu Diocesà 

de Girona / Arxiu històric 

de Girona  / Diputació de 

Girona.  

 

 

 

 

 

 

 

Per saber-ne més: 
TREMOLEDA, Joaquim. La 

basílica de la llum. Castelló 

d’Empúries, 2013. 
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- Santa Maria de Castelló d’Empúries 1.000 anys enrere: el temple 

romànic, a càrrec de l’arqueòloga Anna Maria Puig. 

- L’orfebreria a Castelló d’Empúries, a càrrec de Maria Rosa Ferrer, 

directora del patrimoni moble del Bisbat de Girona. 

- Santa Maria de Castelló d’Empúries, a càrrec de Mn. Gabriel Roure, 

arxiver de l’Arxiu capitular de la Catedral de Girona. 
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