ESTUDIS
SOBRE TEMES
DEL
BAIX EMPORDÀ

GENERALITAT DE CATALUNYA
DIPUTACIÓ DE GIRONA

ESTUDIS
SOBRE TEMES
DEL
BAIX EMPORDÀ

PUBLICACIONS DE L'INSTITUT
D'ESTUDIS
DEL BAIX EMPORDÀ
NÚM. 1

MCMLXXXI

Dipòsit legal
I. S. B. N.

GE. 56 -1982

84 - 500 - 5140 -1

Fe de vida i d'anhel

L'Institut d'Estudis del Baix Empordà, inscrit al Patronat Provincial de Cultura «Francesc Eiximenis» de la Diputació de Girona, té
per finalitat essencial publicar una revista de temes d'investigació
diversa referits a la comarca del Baix Empordà.
Per això, malgrat tenir aprovats els seus estatuts des de l'11 de
maig proppassat i d'haver assistit com a Entitat invitada a les reunions del Patronat des de l'any 1978, no ha volgut donar notícia de
la seva existència fins avui que presenta aquest volum, primer fruit de
la seva fe de vida.
El treball callat i constant ria d'ésser la seva manera d'actuar.
L'Institut no persegueix guanys crematístics, ni faramalla enaltidora
de valors personals. Somnia i treballa desinteressadament per assolir objectius culturals que, des d'ara, ofereix a la comarca i als estudiosos en general; per contra, defuig els focs artificials anunciadors
de fites prometedores, que sovint resulten deficients o flors d'un dia.
Per tant, l'Institut haurà reeixit si la seva tasca és durable i valuosa, i
podrà considerar-se fracassada si resulta irregular o migrada.
Promet tenir les portes obertes de bat a bat als treballs d'investigació seriosa i procurarà editar-los, si no amb un luxe que avui no és
al seu abast, sí almenys amb la dignitat que mereixen temes com els
que enclou el present volum; els seus autors, si volen entrar a l'Institut, seran rebuts amb goig i afecte.
És obvi que publicacions com aquesta tenen difusió limitada i,
per tant, acostumen a ser d'economia deficitària. Entenent-ho així, i
amb el desig de promocionar-les donada l'alta finalitat cultural que
representen, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona les
patrocinen substancialment. Però per a continuar el camí tot just
iniciat, l'Institut demana ajut i escalf dels Municipis, de les Corporacions, de les Entitats i també dels particulars de la comarca i dels que
per ella s'interessen. D'ací la importància que dóna a la llista dels
subscriptors que van inscrits al final del present volum.

v

Perquè l'Institut, bé que actuarà independentment dels Ajuntaments i dels partits polítics, pot col·laborar a llurs iniciatives quan
persegueixin la defensa del patrimoni monumental, artístic i cultural
de la comarca.
Aclaracions que, en iniciar les seves activitats, l'Institut desitja
fer públiques per tal de deixar ben fixats els seus objectius preferents. Els seus anhels.
Per últim, l'Institut d'Estudis del Baix Empordà també desitja
tenir contacte i bones relacions amb tots els centres culturals i els
mitjans de comunicació —especialment de la comarca—, els treballs
dels quals valora molt positivament per l'esforç constant que representen.

NOTES
1. L'Institut d'Estudis del Baix Empordà fa constar el seu agraïment al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i a la Ponència de Cultura
de la Diputació de Girona per les aportacions concedides, sense les quals el present volum no
hauria estat possible; de la qual cosa vol deixar-ne constància.
2. Oficialment l'estatge social de l'Institut és al tercer pis del que fou monestir benedictí
de Sant Feliu de Guíxols, local deixat per l'Ajuntament de la ciutat esmentada. Per efectes de
comunicació, però, és recomanable adreçar-se a l'estatge del president, Velàzquez, 11, Sant
Feliu de Guíxols, tel. 32 09 49.
3. El dibuix de la portada és tret de la fig. 13, pàg. 190 del present volum, i l'escut de la
contra-portada és obra de Nèstor Sanchiz.
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L'ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SANT MARTÍ DE CALONGEW
PER
JAUME AYMAR I RAGOLTA

Als meus pares.
PRÒLEG
El fet d'investigar en la història d'una església parroquial, pot semblar, d'entrada, que és moure's en un àmbit d'interès molt restringit i de
trascendència purament local.
Això seria cert si tinguéssim una concepció tancada del nostre treball.
Però si l'estudi historiogràfic i artístic d'una realitat ben concreta i localitzada sap després posar-se en relació amb d'altres camps d'investigació,
aleshores pot esdevenir un material molt útil per apropar-se al coneixement del nostre passat, tant des del punt de vista econòmic i polític, com
del sociològic, o del religiós. Ens pot ajudar a confegir una història de les
mentalitats.
Hem de confessar que quan, fa cinc anys, iniciàvem els nostres estudis

(1) Aquest treball és una síntesi actualitzada de la memòria de llicenciatura que
portava per títol L'església parroquial de Sant Martí de Calonge (Girona). Apropament a
un estudi històric i artístic segons la documentació del seu arxiu (s. XVI-XX), de Jaume
Aymar i Ragolta. Fou dirigida per la Dra. Josefina Mateu Ibars i es llegí el 4 d'octubre del
1979 al Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat Central de Barcelona. Obtingué la qualificació d'«EXCEL·LENT».
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sobre l'església de Calonge, no sospitàvem, ni de bon tros, la gran quantitat
d'aspectes amb què ens hauríem d'heure. No cal insistir: la història d'una
església parroquial mai no pot reduir-se a les parets del temple, perquè
només gratant una mica, ja s'endevina tot el patrimoni que aquestes
estotgen, les persones que tenen i han tingut al seu voltant i la vida i els
esdeveniments que al seu redós discorren i han discorregut. Pot semblar un
tòpic dir que la història de l'església parroquial és, de retruc, la de tot el
poble, però és un fet indiscutible.
Per això, davant la complexitat del material que teníem a les mans,
hem vist que era impossible abastar-nos sols, i que l'estudi exhaustiu d'una
realitat d'aquest tipus havia de ser tasca de tot un equip i fruit d'alguns anys
d'investigació.
Ha calgut acotar, per tant, el camp en què ens volíem moure, i hem
hagut de fer una selecció en l'espai i en el temps de les nostres àrees
d'estudi.
Hem triat de manera especial l'aspecte artístic, perquè creiem que la
construcció, els retaules, les imatges, les pintures, l'orfebreria, les vestidures, els complements litúrgics, són —si es saben documentar adequadament— uns testimonis força eloqüents.
Que ningú, però esperi trobar dins l'església de Calonge obres de gran
categoria ni mestres de talla excepcional. Totes aquelles manifestacions
que poden ser objecte d'una anàlisi artística són en aquest temple expressions senzilles, sovint, sense massa pretensions, de la fe i la cultura popular. No hem estudiat un gran monument del nostre patrimoni; hem treballat en una parròquia rural mitjana, com moltes d'altres, milers, que hi ha
escampades arreu de la nostra geografia, que té, això sí, unes connotacions
ben pròpies i una història determinada.
Ens hem centrat en les èpoques de les quals disposàvem de més
documents, és a dir, des de les darreries del s. XVI fins els nostres dies.
Hem atorgat una especial importància al procés constructiu de transformació del temple romànic a l'església barroca, un tipus d'ampliació que
va ser molt freqüent al llarg del s. XVIII i que ha estat, en canvi, poc
estudiat.
No hem volgut rebutjar, a priori, cap realitat que pogués ser objecte
d'una anàlisi artística. Seria caure en una visió limitada i falsa del nostre
patrimoni, fixar-nos només en unes èpoques determinades en detriment
d'unes altres. Tan patrimoni de l'església ha estat el temple romànic o el
retaule gòtic de Cabrera, com les grisalles de la nau o els altars fets en la
postguerra. No seria just menysprear, de primer antuvi, alguna d'aquestes
obres, perquè és indubtable que totes elles han fet el seu paper, han
2
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il·lustrat una època determinada i, per tant, són documents històrics dignes
d'estudi. Només un cop analitzades, podrem fer una escala de valors i
situar la significació que els pertoca en el seu lloc específic, sense oblidar,
però, els límits del nostre criteri.
La informació recollida, procedeix bàsicament de l'Arxiu Parroquial
de Calonge, valuós fons documental amb grans possibilitats.
Fa cinc anys vam començar la nostra investigació sobre aquest arxiu.
De les nostres recerques han vist ja la llum dos treballs i en tenim un tercer
en curs de publicació. El fet que tots tres hagin estat guardonats durant tres
anys consecutius amb el Premi Josep M.a Mir Mas de Xexàs, de reportatge
històric, dels Premis Ciutat d'Olot, ens ha encoratjat en la nostra tasca.
El 1977, gràcies a les indicacions de la Dra. Carme Huera, conservadora del Museu Etnològic de Barcelona, i a la tasca entusiasta d'un grup de
joves, vam organitzar i obrir al públic el Petit-Museu Parroquial, en unes
dependències situades sobre la capella del Roser.
El 1978-79, amb el suport de l'Ajuntament de la vila i la col·laboració
del grup citat, hem dut a terme la primera fase de restauració de l'antiga
nau de l'Epístola del primitiu temple romànic.
Hem d'agrair, molt especialment, al rector, Mn. Pere Surribas, el
recolzament que ens ha prestat.
Tot plegat, ha anat aportant noves dades al noste treball i, finalment,
hem cregut que ja tenia un cos propi com per a esdevenir una memòria de
llicenciatura.
Malgrat que procedim del Departament d'Història de l'Art, la nostra
vinculació durant dos cursos al Departament de Paleografia i Diplomàtica
de la nostra Facultat, juntament amb la tasca que aquest està realitzant en
ordre a recopilar notícies de les diferents comarques de Catalunya, mitjançant l'aportació de treballs de recerca dels arxius notarials, parroquials,
etcètera; ens ha mogut a demanar a la Dra. Josefina Mateu Ibars, Cap
d'aquest Departament, que volgués dirigir la nostra memòria de Llicenciatura.
També hem consultat els llibres de les Visites Pastorals, que es troben
a l'Arxiu Diocesà de Girona.
Alguns documents provenen del migrat Arxiu del Castell de Calonge
i, esporàdicament, d'altres Arxius.
Pels capítols contemporanis, ens han estat de gran utilitat els testimonis orals de més d'una seixantena de persones vinculades d'una manera o
d'altra amb l'església de Sant Martí (ex-rectors, pabordeses, obrers, donants, artistes . . . ) que, al llarg d'aquests anys, hem anat entrevistant. A
totes elles —algunes ja desaparegudes— el nostre sincer agraïment.
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La tradició oral, si se sap interpretar amb seny i utilitzar amb un criteri
seriós i comparatiu, pot aportar notícies viscudes, de gran interès.
Afegim, per acabar, que aquest estudi vol ser una modesta contribució a la tasca començada fa uns anys a França i Itàlia (i que tot just s'està
desvetllant a casa nostra), d'investigació de parròquies concretes en ordre
al millor coneixement de la vida religiosa popular (2).
Si amb el nostre treball podem aportar quelcom a aquest coneixement, haurem acomplert els nostres objectius.

FONTS DOCUMENTALS
ARBÚCIES
— Arxiu de l'Església Parroquial de Sant Quirze i Santa Julita.
BARCELONA
— Arxiu de la Corona d'Aragó.
— Arxiu Històric de la ciutat.
— Arxiu Amatller d'Art Hispànic.
— Arxiu Mas.
— Arxiu del Servei de Conservació i Restauració de monuments de la
Generalitat.
- Biblioteca de Catalunya (secció de Goigs).
BISBAL, LA
— Arxiu de l'Església Parroquial de Santa Maria.
CALONGE
— Arxiu de l'Església Parroquial de Sant Martí.
- Arxiu del Castell (fons família Casellas).
GIRONA
— Arxiu Diocesà.
— Arxiu Notarial (Casa de Cultura).
(2) Vg. per aquesta qüestió ROSA, Mario, Le parrocchie italiana nell'eta moderna
e contemporanea. - Mèlanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes 88 (1976) on es recull un important nombre d'estudis fets recentment a Itàlia sobre
aquesta qüestió. A França, en tenim una bona mostra a DEVEZE, J.: Essa/ d'etude sur le
diòcese de Montpellier au dernier siècle de l'Ancien Régime à partir des registres de
visites pastorales. Sobre el nostre país, vg. MARQUÈS, Josep M.a: L'Església a Vilobí
d'Onyar. Vilobí d'Onyar, 1978.
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Portalada principal de l'església de Sant Martí de Calonge (1767). Bastida segons els
cànons d'un barroc acadèmic no exent de regust popular, constitueix l'element més
notable de l'actual edifici.
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INTRODUCCIÓ
L'església parroquial de Sant Martí de Calonge, Bisbat de Girona, fou
bastida en la part sudoest i més elevada d'un turó de vora 40 metres
d'alçada (sobre el nivell del mar) situat a dos quilòmetres i mig de la platja.
De suaus pendissos, el vessant de ponent és el més sobtat, i devalla fins el
Riufred.
Sobre aquest turó, s'aixecà també el castell i, lentament, a redós
d'ambdues construccions, va anar creixent el nucli urbà de la població.
Dedicada a Sant Martí de Tours, des de les notícies més antigues que
es conserven, comparteix aquesta advocació amb 73 parròquies del bisbat (3).
L'edifici actual és el resultat d'una reforma portada a terme durant la
segona meitat del s. XVIII —i coronada el s. XIX— sobre l'antic temple
romànic tardà.
Malgrat que les construccions aplegades al seu voltant li han anat
traient perspectiva és, encara, una mola que sobresurt de la resta de cases i
dóna una fesomia característica al nucli antic de la població.

L'ESGLÉSIA PRIMITIVA
ELS ORÍGENS
Restregem, en primer lloc, les notícies documentals més antigues de
l'església parroquial de Calonge.
La primera, data del 944, any en què el comte Sunyer de Barcelona i la
seva esposa Riquildis, fan donació a la Seu de Girona del vilar de Rivofredo (Riufred) el qual, segons una venda feta el 948, estava situat en la vall
anomenada Fontes «in appenditio sancti Martini» (4).
Per un precepte de l'any 968, el rei Lotari, confirmà a l'abat Sunyer del
Monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols, les possessions que el cenobi
tenia a Colónico, entre les quals s'esmenta, també, l'església de Sant
Martí (5).
A principis del s. XI, l'abat d'aquest monestir va donar el domini del

(3) MONTSALVATJE, Francesc: Nomenclàtor histórico de las Iglesias parroquiales y rurales, santuarios y capillas de la provincià y diòcesis de Gerona, Olot
1908-1910, vol. III, pp. 247-250.
(4) MARCA, Pere de: Marca Hispànica ... París, 1647. c. 856.
(5) Ibid. c. 891.
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castell de Calonge a vassallatge a la família dels Gaufreds de Penals (6),
però els drets de l'església de Sant Martí seguien en poder del bisbe gironí
el qual, el 1019, els va cedir a la Canònica de la Seu de Girona, fundada en
temps del bisbe Teotari, al s. IX (7).
L'església de Calonge és esmentada de nou el 1058 data d'una venda
feta per Andebrent al levita Adalbert (8) d'un alou que frontava a ponent
amb el Castell Barri, situat a Riufred de la Vall de Colónico i Parròquia de
Sant Martí (9).
El 1094, en el testament de la comtessa Ermesendis es fa referència a
«Sancti Martini que est in valle Colónico» i deixa un llegat per aquesta
església (10).
L'EMPLAÇAMENT
Probablement l'emplaçament del primitiu temple de Sant Martí de
Calonge, al qual es refereixen les notícies de mitjans del s. X, era el mateix
que el de l'església actual (11). Cal no oblidar que, molt prop d'allí, en
aquesta època, hi fou bastida l'antiga torre quadrada de l'homenatge del
castell (12).
Es tractaria d'una església pre-romànica, la pobresa de materials de la
qual, explicaria que no fossin aprofitats per les construccions posteriors. I,
sempre dins del terreny hipotètic, aquesta és la causa per la cual no ens n'ha
restat cap vestigi.
Al s. XII fou bastit el recinte emmurallat del castell. Segons Pere
Caner (13), la muralla havia encerclat dins del seu perímetre el temple de
Sant Martí.
Hi ha també la possibilitat, però, que les muralles fossin unides a
l'església i que, aquesta, estigués fortificada. Advertim que, en la base del

(6) CANER, Pere i VILAR, Lluís: Castells i cases fortificades ... Anals de l'Institut
d'Estudis Gironins. Vol. XXIII 1976/77 p. 20.
(7) J. CALZADA, Sobre un diploma de Carloman, p. 6.
(8) MONSALVATJE, Francesc: Nomenclàtor Histórico de las iglesias parroquiales, santuarios y capillas de la provincià y obispado de Gerona. - Olot, 1909.
(9) CANER-VILAR, op. cit. loc. cit.
(10) MONSALVATJE, op. cit.
(11) És tradició oral que l'actual eslésia és la tercera que hi ha a la vila. Si entre l'actual
barroca i l'anterior romànica no n'hi hagué cap d'altra, és lògic pensar que la primera seria un
edifici pre-romànic.
(12) Vg. CANER-VILAR, op. cit. p. 3.
(13) Ibid.
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contrafort adossat a l'absis, es veuen restes d'haver-hi estat unit un mur,
probablement de l'antic llenç que partia del portal de les Valls (14).
Igualment, és interessant ressenyar que l'indret de ponent de l'església, darrera l'actual Casal Parroquial, era anomenat fins el nostre segle, «la
barbacana», particularitat que pot confirmar aquest caire fortificat del
sector(15).
Diguem finalment, que, com veurem en els capítols següents l'església
romànica de Calonge, tenia una notòria fesomia defensiva i que, probablement, servia de bastió sud del castell.

L'ESGLÉSIA ROMÀNICA ALS S. XII-XIII (16)
PLANTA I ORIENTACIÓ
L'antiga església romànica de Calonge era de planta basilical: tres
naus i creuer amb una capçalera d'absis i absidioles semicirculars.
Aquesta església estava orientada cap a llevant.
En bastir-se, a mitjans del s. XVIII, la nova construcció barroca,
l'orientació fou capgirada.
Els motius en què ens basem per fer aquesta afirmació són els següents:
a) En primer lloc, era costum generalitzat de totes les esglésies
romàniques i gòtiques estar orientades cap aquesta direcció (tret, naturalment, de casos excepcionals).
b) Les restes arquitectòniques conservades, confirmen l'existència
d'un creuer prop de l'actual façana.

(14) Aquest llenç de la muralla fou parcialment enderrocat i sobre el seu fonament, es
va bastir un mur de contenció.
(15) Segons tradició oral. La barbacana era una obra de fortificació interior i exterior
situada damunt dels punts estratègics. Pot ser, també, el mur de tancament de la plaça d'una
església.
(16) El 1975, quan començava a estudiar aquesta església vam fer algunes troballes de
construccions més antigues que, per les seves característiques havien de pertànyer a l'antic
temple romànic i que havien estat integrades a l'edifici del s. XVIII. Posats en contacte amb el
senyor Joan Badia i Homs i, ajudats pels seus criteris, vam poder refer la possible planta
d'aquesta església. El 1977, Badia, en la seva obra titulada «L'arquitectura medieval de
l'Empordà», vol. I Baix Empordà, va publicar els resultats d'aquestes investigacions tot citant
el nostre modest treball. Les obres de restauració que s'han dut a terme al 1978-79, han
permès que moltes d'aquestes restes vegessin de nou la llum, alhora que es confirmaven
algunes de les nostres hipòtesis i es plantejaven nous problemes.
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c) Un costum propi de la població: encara avui als enterraments les
dones seuen al costat de l'Evangeli i els homes al de l'Epístola, mentre que
a totes les parròquies sol ser a la inversa. Segons la nostra teoria les dones
s'havien acostumat a seure davant d'unes capelles determinades, els Dolors, el Roser (que es mantingueren malgrat la reforma) i quan l'orientació
de l'església fou capgirada es resistiren a canviar de lloc, amb la qual cosa
passaven naturalment a ocupar el cantó de l'Evangeli. Vet aquí, doncs,
com la força d'uns costums pot passar per sobre de les reformes més
importants.
RESTES ARQUITECTÒNIQUES
Les restes arquitectòniques de l'antic temple romànic de Sant Martí de
Calonge, es troben integrades dins de la construcció barroca per la qual
foren aprofitades, com veurem en l'apartat corresponent.
Algunes d'aquestes restes són visibles des de l'exterior de l'església i,
també des de l'interior, gràcies a les recents obres de restauració.
D'altres, només són visibles des de terrabastalls o llocs de difícil accés.
I, finalment, un altre grup ens és encara avui amagat sota una gruixuda
capa de guix o bé està disfressada amb estructures d'èpoques posteriors.
Estudiem, en primer lloc, els vestigis romànics visibles des d'exterior:
En el llenç de migdia de l'església, des de la nova capella del Roser fins
a la cantonada de llevant, poden apreciar-se diferents èpoques constructives.
Sobre l'actual porta lateral i adossada a la capella esmentada, en el
basament del campanar, el mur és bastit amb carreus granítics. En aquest
sector hi ha una finestra amb arc de mig punt i doble biaix. Fou aparedada
fins a la seva línia d'impostes quan es bastí la portada lateral. Des d'un
terrabastall interior, però, és ben visible. Entre els carreus s'aprecia material modern com si aquest llenç hagués estat refet en bastir la portada
lateral.
Si seguim el mur en direcció cap a llevant, observarem un trencament
en la construcció: el llenç que ve a continuació és bastit amb carreus grans
de granit, ben escairats, que formen filades seguides i presenten alguns
forats rectangulars que havien servit probablement per allotjar les bastides. El sòcol d'aquesta part és bastit amb pedres irregulars. Pot tractar-se
del fonament, posat al descobert amb les diferents fluctuacions que ha
sofert el terreny d'aquest sector, o bé, encara que la hipòtesi és més
arriscada, podria ser un mur d'època anterior. A la part alta d'aquest llenç,
ben centrada, però escapçada en bastir la nova teulada, hi ha una finestra
allargada, en forma d'espitllera amb doble biaix.
9
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Seguint en direcció Est s'aprecia un altre tall en la construcció: El mur,
encara que també és bastit amb blocs granítics regulars, és d'època molt
posterior i hi fou afegit, com veurem, en fer l'església barroca.
També des de l'exterior és visible en el llenç de ponent del campanar
un esmotxat en l'estucat, que mostra els carreus granítics de la torre.
Hi ha una altra resta, visible des de l'exterior, molt significativa, però
a penes perceptible: En el punt d'unió de l'actual absis i el primer contrafort septentrional, es veu la cantonada d'un mur granític, acabat amb una
cornisa incurvada. Des del terrabastall que hi ha sobre les capelles Nord de
l'església, entre les del Remei i Sant Antoni, es pot veure una columna
d'idèntiques característiques, que ens limita la planta de l'anterior temple.
Si entrem a l'església per la porta lateral, ens trobarem en un vestíbul
que correspon a la base del campanar. En aquest espai hi fou bastit,
modernament, un cancell d'obra.
Els murs d'aquell vestíbul estan bastits amb carreus granítics regulars.
S'aprecien en ells un forats que, probablement havien servit per allotjar els
golfos de l'antiga porta, en el qual cas, aquesta no correspondria exactament a l'actual barroca sinó que estava més endinsada. Això provaria, com
apunta Badia que tingués uns arcs en degradació.
En aquest vestíbul s'obren dos arcs: l'un comunica amb la capella del
Roser i està bastit amb pedra granítica i té cornises «excurvades» (en el seu
intradós hi fou oberta, en època barroca, una porta d'accés a la trona).
L'altre arc comunica el vestíbul amb l'actual capella de Sant Isidre i és
més ampli i alt que l'anterior. La recent restauració ha mostrat que, en
fer-se al s. XVIII una volta per a cobrir aquest vestíbul, l'arc fou rebaixat
fins més avall de la línia d'impostes, i li fou afegit un altre arc, d'obra, de
mig punt. Des de la capella de Sant Isidre, però, es pot veure amb tota la
seva alçada: és lleugerament apuntat i les impostes són incurvades.
Aquests dos arcs pertanyien, seguint la teoria de Badia, a la nau de
l'Epístola de l'antiga església romànica. La diferència d'alçada d'ambdós
s'explicaria perquè aquest últim donava accés al braç del creuer.
La capella de Sant Isidre, correspondria a l'ala meridional del creuer.
En època barroca aquest espai fou dividit en dos pisos mitjançant una volta
d'aresta. Des del superior —un terrabastall— es pot veure la finestra en
forma d'espitllera que hem mencionat i també l'arrencament de la volta del
creuer, perpendicular a la nau i que recolza en dues cornises incurvades.
Aquesta volta, lleugerament apuntada fou enderrocada parcialment en
bastir, en època barroca, un dels contraforts que sostenen la nau major i la
teulada de les capelles laterals.
Les darreres obres de restauració han posat al descobert els murs de
10
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fons i Est d'aquesta ala del creuer. El de fons és bastit amb carreus granítics
grans i ben escairats. En la seva part baixa s'obre una fornícula de volta de
mig punt molt ennegrida, probablement perquè servia per allotjar una
llàntia.
També s'aprecien en el mur, dues creus pintades en vermell sobre la
pedra, que testimonien la consagració de l'altar que ocupava aquest sector.
En el mur Est, d'idèntic aparell, és on s'obre l'arc que hem esmentat.
En el mur Oest hi ha l'arc que havia servit d'accés a l'absidiola. És
perfectament visible des de la capella de Sant Josep. Bastit amb carreus
granítics i de mig punt, està disfressat amb una capa de guix. Quan es bastí
el contrafort que hem esmentat en parlar del pis superior, aquest arc fou
aparedat per tal de reforçar-lo.
Des del terrabastall que hi ha sobre el vestíbul de la porta lateral, de
difícil accés, es poden veure diferents restes romàniques, molt interessants, però que plantegen greus problemes a l'hora d'estudiar les etapes
constructives del temple.
Aquest espai correspon al primer pis del campanar, els murs del qual,
granítics, són, com hem vist, d'una etapa constructiva diferent a la del
creuer. Aquesta particularitat és ben visible des de l'estança en qüestió.
Curiosament, però, les pedres que hi ha sobre l'arc del mur Est de la
repetida ala del creuer no són regulars. Probablement això és degut que
devien estar amagats sota l'antiga volta de quart de cercle (segons Badia)
que cobria la nau lateral.
L'estança està coberta amb una volta apuntada, d'aparell irregular
—orientada de Nord a Sud— que recolza sobre dues cornises «excurvades».
Des d'ella es pot veure en el mur de ponent una esplèndida finestra en
forma de creu llatina. També des d'aquí és visible, com hem dit, la finestra
que hi ha sobre la porta lateral.
El sòl d'aquesta estança té dos nivells. El més baix, correspon a la
volta postissa del vestíbul. L'altre, que fa un graó de carreus ben escairats,
seria un primer estatge de pujar al campanar.
L'arc de comunicació del vestíbul lateral amb la nau, resta amagat sota
una capa de guix. Igualment el que segueix en direcció a ponent que és el
d'accés a la capella del Roser, on s'aprecien clarament les cornises incurvades. També és visible des de l'escala d'accés al Petit-Museu Parroquial el
següent arc former. Aquesta arcada aparedada per ambdós costats s'obriria a l'actual presbiteri. L'aparell és granític i ben tallat. Té les impostes
incurvades. És lleugerament apuntat.
També des del Petit-Museu és ben visible el mur de separació de la nau
de l'Epístola amb la central i, sobre d'ell, l'aparell irregular del mur barroc.
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Probablement es conserva l'arc toral que comunicava la capella del
Roser amb l'actual sagristia nova, però resta amagat sota l'obra de mitjans
del XVIII (17).
DATACIÓ I VALORACIÓ ESTILÍSTICA
Segons Badia l'església vella de Sant Martí de Calonge era d'un
romànic avançat, datable als segles XII-XIII (18).
I afegeix:
«Aquesta classificació ens permet precisar que la volta de la nau
central havia d'ésser apuntada. Les voltes de les laterals devien ésser,
en canvi, de secció de quart de cercle. L'arc triomfal, que comunicava
el transepte amb l'absis central cobert amb volta de quart d'esfera
podia ésser apuntat o bé de punt rodó. La coexistència d'ambdós
tipus d'arcada és caracerística d'aquest moment evolutiu».
I conclou:
«Sant Martí de Calonge era un monument certament important, en la
comarca, dins el romànic avançat. Hem de lamentar que no s'hagi
conservat més sencer sobretot perquè són molt escasses les esglésies
de planta basilicaí i de grans dimensions d'aquest període evolutiu».
Aquest investigador posa en relació l'església de Calonge, amb el
Monestir de monges benedictines de Santa Maria del Mar o del Collet, en
el mateix terme municipal, amb Santa Maria de Colomers,amb Sant Genis
de Casavells, amb Sant Sadurní de Garrigoles, etc.

EL CAMPANAR I LES CAMPANES
El campanar de Calonge, malgrat estar adossat a l'església parroquial
i que hagi mantingut uns lligams molt evidents amb la vida religiosa de la
població té un cos i una història propis i, fins i tot, una funció que, sovint,
ha trascendit de l'àmbit purament eclesiàstic.
EL CAMPANAR ROMÀNIC
Ja hem vist, en parlar dels vestigis de l'antic temple, que el campanar
és la part més important conservada de l'antiga construcció.

(17) Vg. el plànol adjunt de les diferents fases constructives.
(18) Badia, J. op. cit. p. 129.
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Com hem estudiat, està adossat a l'ala meridional del creuer de l'antic
temple. Resulta difícil precisar quina construcció és més anterior. Ens
inclinem a creure que primer fou bastit el creuer i, poc després, dins de
finals del s. XII i principis del XIII, fou aixecat el campanar.

Fig. 2.

Vista del castell i l'església de Calonge des del Rifret, a principis de la nostra
centúria. (Fot. Servei de catalogació i conservació de la Diputació Provincial de
Barcelona).

El Museu de Calonge conserva una vista de la població de l'any 1853,
pintada per F. Lloret. És un document de gran interès ja que ens mostra tal
com devia ser el campanar en època romànica.
Era una robusta torre de base quadrada bastida amb carreus granítics
ben escairats, coronada per tres espadanyes on estaven instal·lades les
campanes.
Aquesta torre no presentava cap tipus de motiu decoratiu. I solament
una finestra, amb arc de mig punt, s'obria en el seu llenç de migdia. Des de
l'interior s'aprecien avui dues obertures més, ja esmentades: la finestra de
doble biaix sobre la porta lateral i l'altre, en forma de creu llatina, en el mur
de ponent. Era, en resum, un campanar de gran severitat.
Interiorment l'estructura està dividida en tres pisos (19).
(19)

Vg. Badia, op. cit. p. 129.
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El primer està cobert amb volta de pedres irregulars, orientada de
Nord a Sud. El segon amb una volta de pedra regular coberta amb restes
d'encanyissat. El tercer pis, de les campanes, fou modificat en època
moderna, com veurem.
Si afegim que en la volta del primer pis s'obre una trapa que devia
servir per a posar l'escala de fusta i retirar-la des de dalt en cas de setge,
arribarem a la conclusió que es tractava d'una torre de funció clarament
defensiva constituint el baluard sud del castell.

L'ESGLÉSIA AL S. XIV
MARC HISTÒRIC
En el fogatjament dimanat de les Corts de Cervera del 1359, Colónico
hi figura amb 103 focs, dels quals 47 eren de cavallers, 29 d'església i 27 de
franquers (20). Malgrat que aquest còmput demogràfic pot ser arriscat,
sembla que Calonge era aleshores, la població més important del Baix
Empordà després de Torroella de Montgrí (21).
L'«ecclesia parrochialis Sancti Martini de Colónico», com figura en un
nomenclàtor de l'Arxiu de la Catedral de Girona d'aquesta època (22), fou
regida durant el s. XIV pels següents sagristants:
Del 1308 fins al 1324 per Bernat de Granollers, el qual establí l'anomenat mas Llepart en dit any 1308. Del 1345 al 1356 per Ferrer Guàrdia, i del
1363 fins al 1400 per Bernat Aulina. Aquest declarà a la Cúria de Girona la
manera de partir el Delme de Calonge (23).
El 13 de maig del 1371, el rei Pere el Ceremoniós vengué a l'estament
eclesiàstic la parròquia de Calonge, per tal de subvenir les despeses que
implicava la causa de Sardenya (24).

EL RETAULE DE JAUME DE CABRERA
Tot i la volada que prengué la població i el creixement urbanístic que
això comportà (25) l'afirmació que l'església de Sant Martí fou ampliada en
(20) Citat per P. CANER, Desplazamientos y crecimiento del casco urbano
calongense. Anales del I.E.G. (Gerona, 1954) vol. IX p. 256.
(21) Ibid.
(22) J. M. PONS GURI, Nomenclatures de la diòcesis gerundense en el s. XIV.
Anales del I.E.G. (Gerona, 1964-65) vol. XVII, p. 5-77.
(23) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra 1680-1956.
(24) F. MONSALVATJE, Noticias históricas ..., XII, p. 251.
(25) CANER, op. cit., p. 254 (7) Ibid.
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aquest segle no té fonament. Del que sí tenim notícia és que, en aquest
context de puixança, el pintor Jaume Cabrera va contractar el seu retaule
major (26). Aquesta peça havia d'ocupar l'absis de l'antiga església romànica, però no en tenim cap altra notícia, fins a una hipotètica referència del
s. XVII.
En el testament de Joan Pallí, datat el 6 de juny del 1646 (27) demana
que li siguin dites tres misses baixes (o resades) «en lo altar de Snt Martí
Bisbe que antes era altar/major de dita Isglesia de Calonge».
ORGANITZACIÓ PARROQUIAL
Malgrat que és un terreny de gran complexitat, el nostre estudi restaria molt incomplet si no donéssim una visió encara que breu de l'organització parroquial del temple de Sant Martí.
Des d'abans del 1228, la parròquia de Calonge estava dividida en
quatre beneficis curats, segons es cita en un document de Bernat del Puig,
cavaller de la vila en aquesta data (28).
Aquests beneficis eren els següents: Sagristà, Domer de Fonts, Domer de Rifret i Domer de Vilar:
« ( . . . ) però no hi habia (sic) sinó una Iglesia Parroquial/ unas fons
baptismals y un cementiri en la/ Iglesia de San Martí: y tots los vius y
morts/ se escribian en un llibre qual estaba acàrrech/ del Sacrista: I si
be que, en quant als Sagra/ments de necesitat cada hu (sic) cuidaba
de son/ districte; en quant a funcions interiors de la/ Iglesia passaban
igualment per son torn: y se/ partian igualment la primicia, servat
algun dret/ particular per al Sacrista ( . . . ) » (29).
(26) J. MARQUES CASANOVAS, El cuito a Ntra. Sra. de los Dolores. Anales del
I.E.G., vol. VIII (Gerona, 1953), p. 283. «Jaume Cabrera fou un pintor establert a Barcelona. S'hi troba documentat del 1394 al 1432. Hom té notícia d'una gran quantitat de retaules
seus, dels quals n'han restat molt pocs. El seu art apareix influït pel dels germans Serra i pel de
Borrassà. Marca una transició entre els primers i el segon. Entre les produccions conservades
i ben identificades de Jaume Cabrera, hi ha el retaule de Sant Nicolau i Sant Miquel, per a la
col·legiata de Santa Maria de l'Aurora de Manresa, del qual existien tres taules al Museu
Capitular de la ciutat, el retaule de Sant Martí Sarroca, i la taula de Santa Maria i els Àngels al
Museu de Vic. També li ha estat atribuïda alguna altra obra com la pàgina miniada d'un missal
de la Seu d'Urgell. Deixeble seu fou el conegut pintor Jaume Cirera». Cf. Diccionari
Biogràfic Albertí, p. 384. Vg. també l'obra de J. GUDIOL; S. ALCOLEA y J. E. CIRLOT:
Historia de la pintura en Cataluna. Madrid, s/a. p. 91 i 111. J. GUDIOL i CUNILL: La
pintura mig=eval (sic.) a Catalunya. Els primitius. Barcelona, 1929.
(27) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de Testaments, vol. IV, fol. 39 v.
(28) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra, 1680-1868 (Nota marginal).
(29) Còpia del Llibre de Consueta de l'Arxiu Parroquial de Calonge (desaparegut) feta
per Mn. Miquel Serra, el 17 de novembre del 1911.
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El 15 de maig del 1568 es va fer la unió de la Doma de Fonts amb la
Sagristia. Era aleshores sagristà el Rv. Pere Mascort, Poborde de Cassà.
Aquesta unió fou confirmada per la Cúria Romana (30).
Uns anys després es va unir la Doma de Vilar amb la Doma de Rifret,
segons consta en el Vicariat eclesiàstic de Girona, encara que aquesta unió
no va passar per Roma.
Estava prescrit que'tant el sagristà com el domer havien de tenir
Vicari. A la visita Pastoral del 28 de maig del 1613 és manat al Domer
Salomó que no prengués per Vicari altre Sacerdot ja resident a l'església
perquè hi hagués al poble més sacerdots i així estigués més assistit.
A més existia el Benefici de Sant Martí, el del Sant Crist (fundat el
1573) el de la Mare de Déu del Puig (fundat pel cavaller Bernat del Puig, ja
citat, al s. XIII) el de la Mare de Déu de les esquelletes, el de Sant Miquel
(també probablement del s. XIII) el de Sant Daniel o de la Claveria (fundat
el 21 de maig del 1514) i el de Sant Joan (s. XVII) fundat en la capella de
Sant Joan de l'Hospital.
Pel que fa a la creació de la parròquia de Sant Antoni dins del terme
municipal, és un fet contemporani (31). Tot i així, però, el 1632, ja existia
una capella dedicada a aquest Sant, a l'indret on actualment hi ha aquesta
població costanera:
«ítem deix a la Capella de Snt. Antoni prop de la mar del terme de
Calonge un real de Charitat, y vull/ que en dita capella y en lo Altar
de Sn* Antoni me sien ditas y selebradas dos misses per los Preveres
Curals de Calonge/ deixant per quiscun tres sous de Charitat» (32).
ELS FETS DEL 1462
Els últims dies de juliol d'aquest any, quan ja havia esclatat la revolta
del remenses, es concentraren a Calonge les tropes que manaven Martí
Guerau de Cruïlles i Berenguer de Senesterra, fugitives de les forces de la
Diputació comanades pel comte de Pallars —que les havia sorprès a
Llagostera— i de les columnes franceses de Lluís XI que avançaven pel
Rosselló.

(30) Ibid.
(31) Fou erigida en parròquia segons Reial Decret de 22 d'octubre del 1928. Era Bisbe
Josep Vila i Martínez.
(32) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de Testaments. Vol. IV. Testament d'Antoni
Rutllant del Mas (30 d'octubre del 1632), fol. 84. El subratllat és nostre. No coneixem cap
rastre de la localització d'aquesta capella.

16

L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ DE CALONGE

La vila de Calonge, també contrària al comte-rei, es revoltà i forces i
capitosts es refugiaren al campanar. Però els soldats de la Diputació van
cremar les portes i els van fer presoners (33).
Heus aquí doncs una prova de les possibilitats defensives de la
torre (34).

L'ESGLÉSIA AL S. XVI
EL MISTERIÓS FET DEL 1572
A l'Arxiu Parroquial de Calonge es conserva la còpia mecanografiada
d'un document on s'explica un misteriós fet ocorregut sobre l'església
parroquial de Calonge l'any 1572 i que, per la ingenuïtat amb què és narrat,
transcrivim íntegra a continuació:
«Fas memòria Jo Francesc Castelló Notari de La Bisbal regint la
Ntria. de Cruilles, que en un llibre aportat y escrit de ma del Sor.
Priot Sitjar de S. Miquel de Cruylles he llegida la memòria següent:
Jesús X. pus
Memòria — Al primer de Maig dia de dimars any de la Nativitat del
Senyor 1572 dia del beneventurats Apòstols S. Felip y S. Jaume, fas
memòria Jo fre Geronym de Sitjar Prior del present monestir de
S. Miquel de Cruylles del ordre de S. Benet com a las dotce horas del
mijt dia, se mogué gran tempestat de núvols fent gran remor y se posà
sobre la vila de Calonja y devant del semantiri se posa un gran núvol
ab una torra molt gran plena de foch, dins la cual torra havia un mal
sperit al cual tots los altres que ni havia per los ayres y per terra molts
en forma de corps y altres animals volàtils grossisims y per terra,
porcs, llops y altres animals difformas, li feyen tots obediència com a
major que era de tots, y l'aygua que pasa per la riera de Calonja la
feyan tornar atràs y embotir en amunt y parexian que la terra y pedras
cremaven que la gent no podia sufrir tenir los peus en terra. Y axi
corregueren a la Iglesia y comensarem voler tocar las campanas y los
mal sperits ab pedres y còdols defensaven que no si podian acostar.
(33) Vg. per aquesta qüestió:
PELLA Y FORGAS, José: Historia del Ampurdàn. Barcelona, 1883.
CANER-VILAR, op. cit., p. 29.
PLA, J.: El meu país. Vol. VII, p. 142-143.
(34) També sobre el campanar, tingué lloc l'any 1572 el misteriós fenomen meteorològic que hem estudiat anteriorment.

17

JAUME AYMAR I RAGOLTA

Y tragueran la Vera Creu: ni per això no deixa van llur pertinatia y
vehent això tragueren lo Santisim Preciós Cos del Sor. y deya lo
Capella que aqui mateix la creu petita que esta sobra lo reliquiari
salta en terra un pas lluny y lo Reliquiari s'obri y vehent lo sacerdot lo
San Sagrament lo prengué y lo alsà sobre 'Is mals sperits y vista la
present comensaren a marxar cremant vinyas camps y tots quant
trobaben y arrencant arbres grossisims y axis desaparagué y feyen
coses horribles per espantar. Lo Senor na servit de guardarnos de
tals visions i perills per empre. Amen. — Fraciscu Castelló —
Nta. Episco».
Una devoció especialment arrelada a Calonge ja des del s. XVI i
vinculada amb l'església parroquial de Sant Martí, és la de la Mare de Déu
del Roser. En aquest capítol, estudiarem els orígens de dita advocació, i la
primitiva capella on fou venerada la imatge del Roser.
La llegenda de les dues imatges (35)
Pot datarse a mitjans del s. XVI. Existeixen diverses versions:
Uns veïns de Calonge que passejaven per la platja, es trobaren amb
uns palamosins, i tots ells, veieren a la sorra dues imatges que les havia
llençades el mar: un Sant Crist i una Marededéu (36). Se les repartiren, i els
calongins carregaren el Sant Crist, i els palamosins la Marededéu. Però no
pogueren donar un sol pas. Després de molts intents acordaren d'invertir
l'operació i aleshores sí que pogueren emportar-se-les a les seves respectives parròquies (37).
Una altra versió, més versemblant, diu que els calongins s'emportaren
el Sant Crist a la parròquia i els palamosins la Marededéu, i que l'endemà
aparegueren canviats de lloc. Els retornaren als altars d'origen però novament foren invertits. Això s'interpretà com un signe prodigiós i que aquell
havia de ser el seu lloc.
La contalla també és avui entre els vells palamosins. El Crist seria el
famós «Sant Crist Negre» que es venerava a la capella fonda de l'església de
Santa Maria del Mar d'aquesta vila. Era una talla del s. XVI que fou
destruïda el 23 de juliol del 1936.
(35) Aquesta llegenda, encara viva en la tradició oral, es troba recollida a CANER,
Pere: La Vall de Calonge. l.a part. Calonge, 1966 (obra inèdita), p. 21.
(36) És probable que haguessin estat llençades per algun vaixell pirata dels que sovint
saquejaven les costes en aquella època.
(37) Llegendes d'aquest tipus són molt freqüents. Per la devoció a la Mare de Déu del
Roser vg. V. SERRA i BOLDÚ: Llibre d'or del Rosari a Catalunya. Barcelona, s.a.
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A l'esmentada capella de Palamós, hi havia un quadre que representava el saqueig de la vila i la profanació del Sant Crist pels pirates argelins el
1543 (38). Sembla ser que la imatge quedà ennegrida des d'aleshores, a
conseqüència de l'incendi i, d'aquí, el seu nom popular (39).
Tocant a la possible identitat de la Marededéu de Calonge hi ha dues
versions: la més versemblant, afirma que era una Verge del Roser. Una
altra diu, però, que era la dels Dolors. Nosaltres ens inclinem per la
primera, donat el paral·lelisme que observem entre els miracles atribuïts al
Sant Crist Negre i a la Verge del Roser de Calonge, que estudiarem a
continuació.

L'ESGLÉSIA AL S. XVII
CALONGINS A LA GUERRA DE SALSES
L'arxiu parroquial de l'església de Sant Martí, ens dona notícia de la
participació dels calongins en l'exèrcit que va dreçar Catalunya l'any 1639,
per anar a reconquerir la plaça fronterera de Salses que havia caigut en
poder dels francesos.
L'I de juliol del 1639, Francesc Fonollet, pagès de la vila de Calonge
va ordenar el seu testament:
« . . . en lo qual elegí sa Sepultura en lo Sementiri de la Iglesia
parroquial de Calonge o, de aquella Para haont se esdevindrà morir/
y en cas moris en la Guerra ( . . . ) ítem Institueix, y funda/ un
aniversari en dita Iglesia de Calonge tots anys y perpètuament per/
los Preveres de aquella selebrador per anima sua als 3 de S^re que es
VigiVlia del Gloriós Snt Francesch, y que de sos bens per dotació, y
selebrasio de/ aquell sien donades 10 11. moneda barcelonesa) . . . »
(40).
I, encara més interessant, dos dies després féu el mateix Pere Albarti
del Colomer, també pagès, però del qual se n'assenyala la graduació:
« .. .estava de partida per anar a la Guerra de Salses per/ Alferes
de la Companya de dit Castell, y Baronia de Calonge(...) insti-

(38) BOTET i SISÓ: Geografia general de Catalunya. Pag. 254.
(39) Cf. «Novena: Dedicada al Sant Crist venerat en la capella fonda de la Parròquia de
Santa Maria del Mar de la Vila de Palamós. Fou composta l'any 1809 per Mossèn Carles
Gironès. Rector de dita parròquia. Propietat dels Administradors de la dita capella». 3. a
edició. Any 1962.
(40) Arxiu Parroquial de Calonge. Testaments, vol. IV, fol. 52 (el subratllat és nostre).
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tueix y funda un aniversari en dita Isglesia de Calonge, y per los
Preveres de aquella tots anys perpetua/ment en lo die de la translació
de Snt Martí que es als 4 de Juliol die de la sua Partida a la
Guerra ... (41).
L'INCENDI EN LA GUERRA DELS SEGADORS
La victòria de Salses i la retirada de l'exèrcit francès permetia la
retirada de l'exèrcit espanyol i els poders catalans van demanar que el país
fos alliberat de la càrrega dels allotjaments que suportava feia tants anys.
Olovares, però, es féu el sord i seguiren els allotjaments i els abusos de la
soldadesca. Com és prou sabut, la resposta fou un alçament popular que
començà a la Selva i l'Empordà i que culminà en el Corpus de Sang el juny
del 1640.
Calonge s'havia sumat a aquest alçament i fou durament castigada per
les tropes reials. Els terços de Lleonard Molas incendiaren la vila el 14 de
juny del 1640 i arcabussejaren 20 dels seus habitants, amb tanta fúria, que
els seus afamiliars tingueren treballs a reconèixer-los. L'arxiu parroquial,
però, no registra aquests tràgics fets. Tampoc no sabem si l'església de Sant
Martí fou cremada en aquesta data; el fet és, però, que en algunes de les
restes romàniques que s'han recobrat (la finestra en forma de creu llatina
del campanar i l'arc d'accés al creuer) s'aprecien indicis d'un important
incendi (42).
LA CUSTÒDIA
Poc temps després d'acabada la guerra, tenim notícia de l'execució
d'una important peça d'orfebreria: la custòdia. És que l'anterior havia
desaparegut, robada, quan el poble fou incendiat?
Al Llibre de l'Obra hi trobem una partida que diu:
« . . . a mestre mallol per mans y seda y unas/ puntas de or per la
custodia abyen a porta/ lo SScm als de vila y masias de prop 111. 8 s.»
(43)
Més endavant, hi ha un dibuix a la ploma de la nova custòdia. De les

(41) Arxiu Parroquial de Calonge. Testaments, vol. IV, fol. 53 (els subratllats són
nostres).
(42) No s'exclou tampoc que puguin correspondre a l'incendi sofert pel poble el 1485
durant la guerra dels Remences.
(43) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra (1617-1679).
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Testimoni de l'església romànica. Detall de la cornisa de l'antiga façana, avui
integrada en el contrafort nord de l'absis. (Fot. Queralt).

notacions que l'acompanyen, deduïm que fou feta l'any 1641, sent sagristà
Joan Font i obrers Antoni Rotllan, pagès y Raphael Niell, fuster. Pesava
135 11. 5 sous, i costà 4111. i 8 sous (44).
S'assenyala que, per la seva execució, fou necessari aprofitar la copa
d'un calze que, «per ser dolenta, la desferen» (45).
La custòdia tenia forma de templet cobert amb una cúpula piramidal i
coronat amb l'estatueta de Sant Martí i la de diversos àngels que tocaven la
trompeta. L'ostensori era voltat de raigs. El suport era bombat i al peu hi
havia gravada la data 1641 (46).

L'ANTIGA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL
ROSER
La notícia documental més antiga que tenim de la Verge del Roser de
Calonge, es remunta al 1606, en la Visita Pastoral que féu el Bisbe Fran-

(44) Ibid.
(45) Ibid.
(46) Aquesta descripció és feta segons el projecte, ignorem si l'execució hi fou fidel. En
tot cas, no correspon a la descripció de la custòdia que desaparegué el 1936, però és que
tampoc no hi ha proves que fos la mateixa.
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cisco Arévalo de Zuazo (47) on per primera vegada trobem esmentat
l'«altare beate M.a del Rosario» que creiem que ocupava el braç septentrional del creuer de l'església romànica.
En la Visita del 1680, s'esmenta un «miraculós» fet relacionat amb
aquesta imatge:
«ítem y atinent Su Ilma que visitant la present/ Iglesia y particularment lo altar de nostra Senora del Roser es estar (plenament) informat de que en los últims/ del any pròxim passat de 1679 (a) la figura /
de dita nostra Senora que esta en lo mitx de dit / altar y lo nino Jesús
que te en los brasos se tro/ baven de different forma y figura que
deantes/ perquè regonegueren que ( . . . ) la figura de la Verge tenia la
cara com a plorosa/ ab uns serials com si per aquests hagués discor/reguda Sanch i axí mateix la ma esquerra / ab la qual sustenta lo nino
estava y esta de ma/nera com si scorrava sanch y de la mateixa/manera la figura del nino de tal modo/ que las gotas de aquell humor que
al parecer havia discorregut per la cara pies cuxas y cames/ perseveraven y perseveran sota la planta/ del peu multiplicantse en aquesta/
part y en la ma esquerra de la Verge demos/traven condensarse y resten
ab mes abundansia en aquella part (b) y com se aja referit/ que antes
de dita ocasió no ( . . . ) estaven ni havien estat ditas Sagradas/ Imatges de la manera que avuy se troban y su Illma Senoria ab tota atenció
aja /remirat y reconegut aquellas y fet/ experiència de alguna de las
gotas /condensadas en la planta del / peu del nino Jesús «per lo bent/
atesa la relasio sobredita (no donant prodigi dit succés) mana als
adminis/tradors de la Confradia de dita nostra Senora / del Roser en
dit altar erigida y fundada/ sots pena de deu lliuras de los propis/ bens
exigidores y en subsidi de excomunicació/ major/ que per major
Glòria de Deu y veneració de dita Sagrada Imatge de Maria/ Santíssima del Roser y de Son preciosissim fill Jesús, dins quatre mesos
pròxims desprès / de la present visita falsan fer un nicho o pastera
mes entrada de la que esta/ lo dit altar demanant que dita Sagrada/
imatge estiga mes retirada /y devant de dita Imatge acomoden/ tres
cortines de tafeta o de altre estofa/ las quals estigan sempre tancadas
y no se obren sinó (a) en las festas anyals, festas de Nostra Senora de
la present Iglesia, y en el cas que alguna/ devota persona volgués

(47) Arxiu Diocesà de Girona. - Visites Pastorals n.° 78 (foi. 222). (a) Al marge:
«algunas per/sones eclesiàstiques y seculars de dita Igla i vila de Calonge/ advertiren que»,
(b) «lo que probab/lement feta advertir y adevertirse encara/ lo dia present».
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veurer per sa devoció / dita Sagrada Imatge mana també alscurats/
de la present/ Iglesia en virtut de Santa obedienc/cia que de esta hora
en avant procuren/ tenir limpia ditas Imatges y de quant en / quant
las regonegen y si advertexen alguna / cosa consemblant de la sobredita o altre digna/ de consideració y reparo la denuncien a Su Illma o
a sos Vicaris Generals (48)
Aquest fet va quedar recollit en els Goigs a la Verge del Roser (49), en
els quals es llegeix:
«Ab prodigis vostre Imatge/
nostres cors ha inflamat/
quedant sempre respectable/
per la sanch ha derramat/
Y per ser tant rich tresor/
afins vuy se es conservada/»
(...)
«Repara son Fill santíssim/
com està tan llastimat/
que per tot son cos purissim/
viva sanch ha destil·lat;»
Un prodigi semblant devia observar-se també en la imatge del Sant
Crist de Palamós, segons es dedueix d'uns altres Goigs a ell dedicats:
«El dolor dels nostres mals/
nos suor vos va causar,/
que un sacerdot va aixugar/
amb els Sagrats Corporals./
Guardant-se amb sang rubricat/
comprobant tan preciós» (50)
Un altre miracle atribuït a la Verge del Roser de Calonge, es va
produir al 1691, quan la Mare de Déu va alliberar la població d'una gran
seca:

(...)
«Nos guardarà si lo honram/
del mal any i pedregada/»
(48) Arxiu Diocesà de Girona. - Visita Pastoral del 1606 (n.° 106, fol. 18) (a) (lo
disaptes y primer diumenges de cada mes».
(49) «Goigs de la prodigiosa imatge de Nostra Senyora del Roser...» Vegeu ampliada
la ressenya d'aquests goigs en l'apartat: «Construcció de la Nova Capella de la Mare de Déu
del Roser».
(50) «Goigs en/llahor al/Sant Crist/de la Vila de Palamós/» (ed. 1959).
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(...)

«Observaren est miracle/
lo any sis cents norante nu,/
quant lo aixut intollerable/
afligí aquest comú/
ab lluhida Professo/
fóreu Reyna passejada» (52)
I, altra vegada trobem un paral·lelisme amb el Crist de Palamós:
(...)
«Quan la secada domina/
nostre poble acut fidel/
a implorar aigua del cel/
a Vos qui en sou Font divina;
cesant la calamitat/
per un fet miraculós» (52).

VINCULACIÓ DE LA FAMÍLIA VALMANYA
A L'ANTIGA CAPELLA DEL ROSER
La família para-nobiliària dels Valmanya o Vallmanya, fou una de les
més poderoses i temudes de Calonge en l'Edat Moderna. Alguns dels seus
membres foren els batlles de sac del Castell de la vila. Habitaren en el bell
casalici del s. XV, del Carrer Major, anomenat popularment, «la casa del
Senyor del Mal Ús» (53).
El 1628, hom ja parla del «Veynat de Valmanya», en el testament de
M° Antoni Sabater, clergue (54).
La seva vinculació amb la Capella del Roser, rau en el fet que,
almenys 13 membres d'aquesta família (com pot veure's en el quadre
adjunt) des del 1684, fins al 1752, foren sepultats davant de l'altar d'aquesta antiga Capella (55). Com a dada curiosa, assenyalem que, el 28 de
febrer del 1715, els Valmanya atogaren permís perquè fos sebollit en la
seva fossa familiar «Don Fernando Alberes Tinent de Cavalleria (sic) de la

(51) «Goigs de la prodigiosa imatge de Nostra Senyora del Roser. ..».
(52) Goigs en/llahor...»
(53) CANER-VILAR, Castells i cases fortificades..., p. 39.
(54) «la Casa del Mas Sabater del Veynat de Valmanya». Arxiu Parroquial de Calonge.
Llibre de Testaments. Vol. IV, fol. 37 rv.
(55) Hi hagué una altra branca dels Valmanya, que primer s'estaven a Plaça i després al
«capdevall de Vila», sebollits davant la Capella del Sant Crist.
24

L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ DE CALONGE

Un altre testimoni de l'antiga església romànica, visible des del pis superior de les
capelles del costat de tramuntana, en el contrafort que separa les del Remei i Sant
Antoni. Correspon a la cantonada de l'ala Nord del creuer. Acaba amb una cornisa
que devia ser arran de teulada. (Fot. Queralt).

Companyia/ de don Francisco la Portilla Capità del regiment de Oran
( . . . ) mort de desgracia ofogat en una base de ayua que caygue» (56).
Com diem, entre els Valmanya hi hagué tres batlles de sac: Joan
(+ 18-XI-1684) i els seus dos fills. El gran, Francesc (+ 16-111-1726)
obtingué el privilegi de Cavaller del Principat de Catalunya, concedit per
l'arxiduc pretendent Carles d'Àustria a Barcelona, el 19 de maig del 1707
(57). L'altre, Domènec, (+ 2-VII-1741) era doctor en Dret (58) i havia
sol·licitat la concessió d'un títol de marquès que li fou denegat (59).
Cal afegir que, en l'enterrament de la segona esposa d'aquest últim,
Maria de Xargay l'any 1752, es fa constar que fou sepultada a la tomba que
els Valmanya tenien a la Capella «vuy de/ St. Eugeni» la qual cosa
ratifica que ja s'havia construït la nova capella del Roser i que l'antiga
havia passat a ser dedicada a l'esmentat sant.
(56)

Arxiu Barroquial de Calonge. Llibre d'Òbits. Vol. II, fol. 43 v.

(57) A. y A. GARCIA CARRAFFA, El solar Catalàn, Valenciano y Balear. San
Sebastiàn, 1948. Vol. IV, p. 312.
(58)
(59)

Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits. Vol. II, fol. 75 rv.
GARCIA CARRAFFA, loc. cit. (8). Llibre d'Òbits. Vol. II, fol. 107 rv.
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ALGUNES NOTÍCIES SOBRE VELLES CAMPANES
La campana grossa o de Sant Martí, ja és esmentada el 1624: el Llibre
de l'Obra cita un pagament fet a mestre Pruneda: «per afegir la espadella
de la / campana de S* Martí ( . . . ) » (60).
Conservem també una notícia interessant sobre una altra de les campanes grosses, dita de Santa Bàrbara:
« ( . . .) La qual/ se rompte lo vespre de tots-sants tocant als/ tochs que
se acostumen tocar per tota la nit/ assent claver M° Carreres y fonch
lo any/1668 ( . . . ) » (61).
Al mes següent la campana fou refeta:
« ( . . . ) essent obres de la Iglesia lo R nt Joan Franco Bo/nanat domer
de dita y Joseph Martoria Sastre/ y Joan Martoria Pagès tots de
Calonge la qual/ costa de mans y adeales lo compte següent. Feu/ la
mestre Sereva de Gerona la qual se fonngue/ en lo sementiri de
Calonge la nit de Sta Llúsia/ que es als 13 de Decembre/» (62).
A continuació, es detallen les despeses que ocasionà la refundició
d'aquesta campana.
Va caldre primer un magall per a trencar-la, el qual, també es va
trencar (63). A més fou necessari molt metall per a la refundició (64).
La campana de Santa Bàrbara devia ser de considerables dimensions
perquè van caldre quatre homes de Palamós per a pujar-la de nou (65).
Finalment fou beneïda. Consta que en la benedicció hi tocaren uns
músics (66).

(60) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra (1617-1679).
(61) Ibid.
(62) Ibid.
(63) ( . . . ) per un mall se rompte trencant la/ campana
4 sous»
(64) ( . . . ) ( c f . loc.cit.).
(65) ( • • • ) a Josep Puig per matall
2 11. 2 sous
( . . . ) a Mateu Franquesa matal
1 11. 7 sous
( . . . ) a Palet de Penals dos eixets de coure
que pesaven sinch lliures
1 11. 14 sous
( . . . ) a Jaume Mir matall
11. 14 sous
( . . . ) a Antoni Bonet mitja lliura matal
11. 3 sous 6 d.
( . . . ) a Joseph Lloret de Riffet per dynou lliures matal . . . 6 11. 23 sous»
(65) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra (1617-1679)«(...) per lo gasto feu
Joan Martoria a quatre homens de Palamós (. . .) que vingueren ( . . . ) per pujar dita campana
(...)».
(66) Ibid. « ( . . . ) als musichs per la benedictio
1 11. 10 s.»
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L'ESGLÉSIA AL S. XVIII
EL MARC HISTÒRIC
s

Es prou sabut que, durant tot el s. XVIII, el Principat en general i el
Baix Empordà en particular, conegueren un augment demogràfic extraordinari. La nostra vila passà de 822 habitants el 1718, a 1.817 l'any 1787, la
qual cosa suposa un increment de la població del 121'04% (67).
Les necessitats de productes alimentaris provocades pel creixement
demogràfic, portà aparellada la rompuda de noves terres i la intensificació
de l'explotació de les ja conreuades. La monarquia absoluta, amb l'administració i la justícia centralitzades, posà ordre a la terra i l'alliberà de les
pugnes dels senyors. Fou la culminació de l'època d'or del pairalisme. Les
principals masies calongines (can Barceló, can Ponjoan, el Mas Oliver de
la Serra, etc.) foren ampliades o construïdes de nova planta en aquesta
època (68). D'altra banda aparegueren terratinents que censaren part dels
seus terrenys als pagesos per tal que poguessin construir-se cases mitjançant el pagament de quantitats anuals redimibles (com és el cas dels barris
del Puigtavell i del Camp de la Llebre) (69).
La seguretat derivada de la minva dels atacs dels pirates i de les lluites
internes, va permetre que el nucli de la població ja no s'arredossés solament al voltant del Castell, sinó que s'escampés en nous barris fins a
quintuplicar la seva extensió (70). Es va crear el carrer Nou, s'edificà el
barri del Pedró i s'incrementaren els de Rifred, Tinar i Sant Daniel, entre
d'altres, com ho testimonien les inscripcions en llindes granítiques de
moltes cases (71). Vora la platja es construïren les botigues de Sant
Antoni, que donarien origen a aquesta nova població (72).
El s. XVIII representa també l'inici de la indústria surera, que tanta
volada havia de prendre posteriorment. El 1768, apareix a l'Arxiu Parroquial el nom d'un taper. La primera fàbrica s'instal·là entre el 1780-85 al
carrer Nou a nom de Martí Vila.
(67) J. IGLÉSIES, Demografia històrica del Baix Empordà. XX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Sant Feliu de Guíxols, 1977, n.° 1, p. 18.
(68) P. CANER, Les /nas/es de Calonge. Anals del I.E.G. Vol. XXI, p. 315-45.
(69) P. CANER, Desplazamientos y crecimientos..., p. 258.
(70) Ibid.
(71) P. CANER, Inscripcions a les llindes i teules pintades a Calonge. Anals del
I.E.G., vol. XX, pp. 363-380.
(72) P. CANER, Desplazamientos. .., p. 259 / (7). M. DARNACULLETA, EL
Calonge dels nostres avis. Catàleg de l'exposició de la indústria suro-tapera.
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Sobre aquesta infraestructura puixant, fou possible el desenvolupament d'un cert status cultural. Sorgiren figures «il·lustrades», com el
Dr. Miquel Muní, el Canonge Oliver, i els col·lonitzadors Josep de Vila
Mir i Antoni Pallimonjo i Jofra. Hi hagué, també, una proliferació del
clergat: El 1714 hom parla que a la Germandat sacerdotal de Calonge hi
havia 19 preveres (73) i el 1763 hom en cita 22 (74) dels quals 17 eren de la
citada Germandat i els altres cinc vicaris residents.
També és ben conegut que el s. XVIII representa el triomf del barroc a
la nostra comarca. Sorgeix tant en el clergat com en el poble un major zel
en la freqüència dels sagraments, una intensificació de la pietat popular i
una nova generositat per les obres benèfiques, concretada sovint en l'erecció i el millor acondicionament de les esglésies (75). Gran part dels temples
parroquials de la contrada es construïren de nova planta o foren notablement reformats, i en la seva totalitat s'omplenaren de retaules i d'elements
decoratius barrocs. Moltes d'aquestes reformes foren coetànies i ben properes geogràficament i estilística a la de l'església que estudiem. A l'església de Santa Maria de Castell d'Aro apareixen, en sengles llindes, les dates
de 1765 i 1782. A Santa Eulàlia de Cruïlles, la portalada és del 1754, a Santa
Maria de la Bisbal del 1757 (76) i a Santa Eugènia de Vilarromà (Sant Joan
de Palamós) del 1778 (77).
Aquest context fa comprensible les circumstàncies que concorregueren en la reforma de l'església de Sant Martí de Calonge.
LA FESTA DE SANT EUGENI
A principis del s. XVIII hi hagué una gran pesta a Calonge i una
comissió de veïns, entre els quals figurava la família Bou (78) va anar a
Roma a buscar una relíquia de Sant Eugeni.
El viatge de tornada va ser ple de dificultats però quan, a la fi,
arribaren al poble, un 13 de juliol, aconseguiren que la pesta minvés
miraculosament fins a desaparèixer.

(73) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits. Vol. II, fol. 42 rv.
(74) Loc. cit.,fol. 135 rv.
(75) A. HUERGA, I. IPAGURRE y otros, Historia de la Espiritualidad. Barcelona,
1969. Vol. II, p. 458.
(76) J. MARQUÉS, Catalogo Monumental de la Província de Gerona. La comarca
del Bajo Ampurdàn, p. 101.
(77) J. BADIA, L'arquitectura medieval..., p. 254.
(78) CASAS, M.a Carme: Calonge. Calonge, 1976 (obra inèdita).
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Finestra romànica en forma d'espitllera i amb doble biaix a l'ala Sud de l'antic creuer
romànic. Els blocs granítics són ben escairats (s. XII-XIII). (Fot. Queralt).
Fragment de llosa sepulcral utilitzat com a llinda de la finestra romànica del creuer.
Es un valuós testimoni que la reforma d'aquesta part fou duta a terme ben entrat el
s. XVIII. (Fot. Queralt).

La suposada relíquia (un os del braç del sant) fou col·locada en un
relicari de plata en forma de braç que es va posar a les grades de l'altar de la
Mare de Déu dels Dolors. Ja el 1726, hom mencionà aquesta advocació.
(79)
La data en què arribaren els portadors de la relíquia fou commemorada amb tres jorns de festa, la «Festa Major d'estiu» (80).

LA REFORMA DE L'ESGLÉSIA

El projecte

A l'arxiu del castell de Calonge es conserva un plànol que és, amb tota
seguretat, un projecte de la nova església de Sant Martí (81).
Es tracta d'una planta i d'un alçat de façana.
(79) Arxiu Parroquial de Calonge.
(80) El 1888 la fira de Sant Eugeni se celebrava el 13 de juliol. El 1893, el 29 d'aquest
mes. Després, per la proximitat amb la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, fou traslladada
al segon dissabte de juliol, data en què encara se celebra en l'actualitat. S'ha vingut celebrant
sense interrupció, inclús el 1909.
(81) Arxiu del Castell de Calonge. Fons Família Casellas. Secció plànols.
29

JAUME AYMAR I RAGOLTA

La planta es d'una típica església barroca «de saló» amb única nau i
vuit capelles laterals; les dues més pròximes al presbiteri, de doble amplada formant un fals creuer. La capçalera és rectangular amb dues exedres
interiors practicades en els laterals del mur. Els pilans són cruciformes. Hi
ha, a banda i banda de l'altar major, sengles estances, i també a ambdós
costats de la porta principal. En resum, tota l'església pot inscriure's en un
rectangle.
Més endavant veurem com, aquest projecte, fou portat a terme amb
algunes modificacions.
En canvi la solució de la façana prevista difereix més de la que es
realitzà:
L'acabament projectat era semicircular i estava coronat amb una
espadanya d'arc de mig punt i cornisa encorbada; més semblant al de
l'església de Monells, per citar un exemple de la contrada.
La portalada del projecte era flanqueada de dos pilans de fust estriat i
capitell dòric que sostenien un entaulament doblement excorbat que allotjava un medalló a la llinda. Era rematat amb una fornícula (també de
cornisa excorbada) i dos pinacles amb les boles típiques, a banda i banda.
A la part posterior del plànol hi ha un avant-projecte on ja apareix a la
fornícula, esbossada, la imatge de Sant Martí.
El fet que en el projecte no aparegui ni la porta lateral ni la capella del
Roser, fa pensar en dues possibilitats, tocant a la cronologia o bé que és de
principis del s. XVIII, o bé que es va fer a mitjans del segle sense tenir en
compte res del que existia, posició per la qual ens inclinem.

Joan Aguilà, director de la fàbrica
L'única notícia que fins ara hem trobat sobre els constructors de
l'església de Calonge, ens ve donada, indirectament, per una partida
baptismal del seu arxiu datada el 6 de Juliol del 1770 (82).
En ella consta que el padrí del nadó fou:
«(. . .) Joan Aguilà natuVral de Arbucias, fadri major/ y director de
la fàbrica de / la present Iglesia de S1 Martí de Calonge (83)».
La identitat d'aquest personatge és molt fosca. A l'Arxiu Parroquial
d'Arbúcies hi ha dues partides baptismals del segles XVIII, de dos infants
que porten el nom de Joan Aguilà:
(82) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de Baptismes. Vol. IV (1753-1787) (Fol.
125 v.). Partida baptismal de Joan Roura i Domenach.
(83) Ibid.
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L'un, batejat el 8 d'Octubre del 1719 fill de «Josep Aguilar Pagès y de
Maria muller sua» (84). L'altra del 7 de Juliol del 1736 d'un fill de
«Josep Agilar Pagès y de Maria Aguilar y Bages cònjuges» (85).
Si prescindim de la grafia, molt variable, i atès que sembla tractar-se
d'una mateixa família, lògicament deduïm que els dos pesonatges eren
germans, i que el segon portava el mateix nom del primer, mort prematurament (86).
Si aquesta hipòtesi és certa podem dir que el director de la fàbrica de
l'església de Sant Martí de Calonge fou Joan Aguilà i Bages, nat a Arbúcies
el 7 de juliol del 1736.
No sabem res més d'aquest personatge tret que no va morir a Calonge
i que la data de defunció cal fixar-la després, naturalment, de la data de
1770 a què hem referit (87).

La portada lateral
Notícia històrica
/

La construcció de la nova església de Calonge, degué començar a
fer-se per la esdevindria porta lateral del nou edifici i que, fins aleshores,
devia haver estat l'entrada principal.
«(. . .) ítem com aja entès dit Sor Visitador General ab no poch con /
suelo, quant animo sos estaven los Curats, Obrers, y/ demés del
Poble, per comensar quant antes una Portalada en dita Iga ab tota
Magnificència, los amonesta y exorta, que no cessen un instant, fins a
posarho en/ execució pues a la Veritat, avent tant ben Reexit, el//
emblanquir la ha de acabar de donarli lo sex, y lo esperit dita/
Portalada, y ja que desitjan fer una Obra tant cèlebre/ y de Pumbo,
no deixen de disposar la entrada en dita/ Iga a peu pla, y sens averse
de baixar los grahons que/ ara se baixan, que es ben fàcil, abaixant lo
terreno, del sementiri al igual del Paviment de la Iga, ni los/ deu
aparèixer cosa dificil, pues emprenentho un Poble/ tan números, lo
tindran evacuat ab molt poch temps,/ y en est cas podran compondren los ossos de cada fos=/ sar Respve en son mateix puesto, fent
(84) Arxiu Parroquial d'Arbúcies. Llibre de Baptismes (1696-1765) (Fol. 166).
(85) Id. Fol. 262.
(86) Cal fer constar, però, que no es troba cap partida de defunció de Joan Aguilà.
(87) Sobre el cognom Aguilar vg. A. y A. GARCIA CARRAFFA, El solar.,., vol. I,
p. 21; Rev. Historia y Vida, n.° 139, p. 67.
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després un clot/ a cada fossar; ab esta diligència serà la Iga molt/ mes
clara, los apareixerà molt mes capas, y trauran/ la humitat, que ho
llansa lo territori alt, que es tant/ danyosa a la conservació Universal
de las cosas de la /Iga; y finalment nostre Senor los Retribuirà be, y/
be, una empresa, que ha de ser tant de Son Diví/ no agrado, pues tota
mira a ferli una habitació, que / encara que per limitada, may pot
assembrarse a ser/ qual mereix Sa Immensa grandesa i Magestat/ a lo
menos se pagarà de veurer que fa lo que pot/ un Poble rendit y
obsequies» (88).
De la lectura d'aquest document en traiem les següents conclusions:
a) Es tracta de la porta lateral situada a migdia, sense cap mena de
dubte, ja que es refereix al terreny del cementiri que, efectivament es
trobava en aquest indret.
b) Sembla lògic que fos bastida en el lloc de la porta anterior (encara
que no s'exclou la possibilitat que aquesta s'obrís a l'actual capella del
Roser). Per accedir a l'església s'havien de baixar graons la qual cosa ens
mostra corn ha variat la situació dels terrenys del seu voltant en els darrers
dos-cents anys, ja que actualment, cal pujar quatre trams de graons des de
la plaça de la Doma, fins aquesta porta.
c) No sembla que, de moment, hi hagués intenció de fer una nova
església, perquè feia poc havia estat emblanquinada la vella.
d) L'antiga església era humida, no suficientment capaç i poc clara.

Descripció
La nova portalada fou bastida amb pedra de Girona. Té la llinda
rectangular sostinguda per dues pilastres adossades de capitells dòrics i fust
llis sobre la qual hi ha un entaulament de frontó excorbat i escapçat, en el
centre del qual s'obre una fornícula amb arc de mig punt i petxina voltada
de quatre motllures molt senzilles. Completen el conjunt tres boles de
pedra en alt relleu.
A les portes de fusta, clavetejades hi ha dues cols al·lusives a l'escut de
la població (89).

(88) Arxiu Diocesà de Girona. Visita Pastoral del 1734. (Fol. 175 rv., 176 v.).
(89) El s. XVIII hom va creure trobar l'origen del nom de Calonge en «col-longa».
Derivació absurda com ha estat demostrat amb l'estudi fet per Pere CANER titular «Toponímia de Calonge», Boletín de Información Municipal, Calonge, junio de 1976.
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Construcció de la nova capella de la Mare de Déu del Roser
Ja hem parlat de l'arrelada devoció que existia a Calonge a la Verge
del Roser. Amb la gran volada que aquest culte prengué per tot arreu, al
s. XVIII, a la nostra vila es va decidir la construcció d'una nova capella sota
aquesta advocació.
El títol dels goigs que ja hem mencionat, és en aquest sentit molt
explícit:
«GOIGS / DE LA /
PRODIGIOSA IMATGE DE/
Nostra Senyora del / Roser, que se venera/
en la Iglesia de Sant/ Martí de Calonja,/
ab solemnes cultos/ traslladada à la nova/
sumptuosa capella,/ que se ha fabricat à/
impulsos de la innata, y gran/
devoció de los habitants/

Detall de la volta granítica de punt d'ametlla, que corresponia a l'antiga ala Sud del
creuer romànic. (Fot. Queralt).
Nau de l'epístola de l'anterior església, romànica. Els arcs són lleugerament apuntats. El de primer terme, donava accés al creuer; el del fons és menys esvelt.
Aquesta part fou integrada en la construcció barroca. (Fot. Queralt).
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de la ma/teixa Vila» (90).
Algunes estrofes són particularment interessants per aquesta qüestió:
«Molts anys ha que nostre Poble/
desitjava fervorós/
collocar tan Santa Imatge/
en un altar sumptuós;/
y ajudats de vostre gràcia/
tal ditxa miram lograda» (91).
I segueixen parlant de la subvenció de les obres:
«En la Iglesia de Calonja/
gran Capella han fabricat/
lliberals vostres Confrares,/
donant tots ab caritat/
de sos bens llargas almoynas,/
perquè fossseu mes honrada/» (92).
La construcció de la Capella del Roser devia iniciar-se en acabar la
portalada lateral. Es va bastir en els terrenys del cementiri adossada
perpendicularment a la nau meridional de l'església vella. Així esdevingué
una capella lateral, de planta de creu llatina amb dos cossos que formen
una minúscul creuer, i absis hexagonal. Cal advertir que es va cometre un
error de construcció important perquè el cos est d'aquest petit creuer
oculta part del pilar esquerre de la portalada lateral.
Descripció
La construcció fou feta amb aparell irregular, cobert en l'exterior amb
un interessant esgrafiat, que presenta alternància de motius geomètrics,
elíptics i romboidals.
Consta de dos pisos: l'inferior és la capella pròpiament dita i el
superior una ampla estança.
A l'absis, orientat a migdia, hi ha dues finestretes superposades: la
superior, amb reixa, donava llum al cambril de la Verge. La inferior,

(90) Se'n conserven dos exemplars a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Secció
de Goigs.
(91) Id. loc. cit.
(92) Id. loc. cit. Aquests goigs han estat datats pel Dr. F. Ribas Pontí, President dels
Amics dels Goigs, i un dels màxims investigadors en aquest terreny del nostre país, com una
obra de mitjans del s. XVIII. La qual cosa és confirmada per la data de 1750 que corona
aquesta capella.
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reixada, il·luminava el rera altar. En els braços del petit creuer s'obren
també dues finestretes quadrades de llinda granítica i reixades.
En el pis superior s'obren tres finestrals també amb marc granític. Dos
en els braços del creuer i un a migdia. El de la banda de llevant porta
gravada a la llinda, la data 1750.
La capella fou coberta amb teulada a dues aigües i a tres vessants en la
part de l'absis. En el punt d'unió dels cinc vessants hi ha un suport de
ceràmica amb un esplèndid penell que representa l'au del Paradís.
El pis superior està cobert amb bigues de fusta (fou reformat el 1832) i
té una artística encavallada per a sostenir la confluència de vessants esmentada.

Procés constructiu
Per tal de bastir una edificació barroca d'aquestes proporcions, al
mateix indret de l'antiga i al bell mig del nucli urbà, va caldre, com és lògic,
enderrocar moltes construccions anteriors, aprofitar-ne d'altres i reutilitzar materials (93).
Així, es van derruir les naus central i nord de l'església romànica amb
l'objecte de convertir-les en una única nau.
També es van destruir els absis i (per tal de bastir les capelles septentrionals) es va enderrocar la Casa Capitular i l'Aula dedicada a l'educació
del jovent de la població.
Aquest últim fet ja es menciona en el document de presa de possesió
del castell, terme i Baronia de Calonge pel Duc de Sessa, representat pel
seu procurador Francesc Pagès, l'abril de 1768 (94). En ell, es cita que dit
procurador,
«asociado de los Rndos Joseph Mont Sacristan, y Juan Geli Dome/ro, en Santa Theologia Dres Pbros. curas de la Parroquial Iglesia
de /Sn. Martin del susodicho Castillo, y de otras muchas Personas de
este, y de la / arriba referida Villa de Palamós, constituhido personalmente delante y en / presencia de los Honorables Nicolàs Vilanova y
Felip, Bayle del referi/do Castillo de Calonge y su termino y Baronia,
de Joseph Pal·li de Ca/banas, Gerónimo Gelmar, Joseph Mont y
Sicars, Pedró Carlas y Joseph / Bonet, el presente y corriente ano
(93) Vg. Badia, J.: L'arquitectura medieval de l'Empordà, pp. 127-129.
(94) Arxiu del Castell de Calonge. Fons família Casellas. Doc. s/n. «Processión del
Castillo termino y Baronia de Calonge / à favor del Exmo Sor Duque de Sessa. El repre/sentado por su Procurador D. Frc Pagès, en abril del ano 1768. 17 fol. s/n.
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regidores del propio castillo y termino;/ y de Joan Ponsjoan del Mas,
Sindico Procurador General del mismo, convoca=/dos y congregades en Ayuntamiento de orden del referido Bayle dent ro I del
Palacio y Casa del mismo Castillo, respeto de hallarse derruhida
II la del Común en donde acostumbraban convocarse, y juntarse, con / motivo de la fàbrica de la nueva Iglesia que, de
nuevo, va construyéndose en aquél ( . . . ) (95).
La construcció de la nova església, doncs, si d'una banda representava
una millora per a la població, d'una altra va ser un perjudici notable perquè
deixava Calonge sense casa del Comú, ni Arxiu, ni escola.
La qüestió va quedar pendent fins que el 12 d'octubre del 1777, el
Batlle, Regidors, Diputats i ambdós Síndics del castell de Calonge adreçaren una carta al Duc de Sessa on li exposaven:
« ( . . . ) Que con el ensanche y arnpliación qe se hizo y practico, de la /
Parroquial Iglesia de dicho Castillo/ se demolió la Casa Capitular y
Aula que en el existia; y desde entonces carecen los Exponentes de
Casa Capitular y Au/la por no haver hallado ni hallar dentro de dicho
Cas/tillo terreno proporcionado para construiria ( . . . ) » (96).
També es fa constar que aquesta demolició es va fer amb «notorio
perjuicio de estos feeles vassallos» (97). I es sol·licita per a instal·lar la nova
Casa Capitular i Aula l'antiga torre quadrada de l'Homenatge, «respeto de
ser muy vieja, y por esto ame/nassar ruina» (98) (cal dir que fou bastida
probablement el s. X) (99).
Aquesta torre no fou atorgada fins més de dos anys després, amb carta
signada pel Marqués Conde Duque de Sessa de data 30 de desembre del
1779 i, encara demanant el pagament de quatre lliures anuals de moneda
catalana, «el Derecho de un Pollo de Entrada» i el tenir cura del seu
manteniment (100).
Per tal de construir la nova església barroca s'aprofitaren part dels
fonaments de la romànica. Per les restes conservades s'aprecia que la nau
de l'Espístola de l'antic temple sobre la qual s'alça el campanar, que també
(95) Ibid. (fol. 6 v. rv.). (Els subratllats són nostres).
(96) Arxiu del Castell de Calonge. Fons família Casellas. - Carta al Sr. Duc de Sessa del
12 d'octubre del 1777.
(97) Ibid.
(98) Ibid.
99) CANER, P. i VILAR, LI.: Castells i cases fortificades... pp. 4.
(100) Arxiu del Castell de Calonge. Fons família Casellas. - Resposta del Sr. Duc
(Madrid, 30-XIM779).
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fou conservat, va ser integrada a la nova construcció fins a l'ala meridional
del creuer.
Si recorrem aquesta nau des del seu inici, (aproximadament l'actual
absis) fins el seu termini (la capella de Sant Josep) podrem adonar-nos del
procés de transformació que sofrí:
A l'espai on hi havia hagut la primera capella s'hi bastí la sagristia, una
àmplia nau coberta amb volta de mig canó. En una de les seves finestres hi
ha la data 1763 esculpida a la llinda. Es degué aprofitar, com hem vist, el
mur de comunicació amb la nau central mitjançant un arc former que fou,
però, aparedat i convertit en una petita estança. Davant s'hi bastí una
escala per accedir al pis superior de la capella del Roser. L'existència, en
l'intradós d'aquest arc, d'un fragment de mur encastat, gruixut i bastit amb
pedres i morter, amb un fragment de llinda granítica, d'una banda, i de
l'altra d'un fragment d'idèntiques característiques a l'indret de l'accés a dit
pis, que coincidia amb el primer, fa pensar que, prèviament a la sagristia
nova, havia ja existit un cos adossat a la capella del Roser, on havia l'accés
al seu pis superior.
Afegim que la sagristia nova està adossada a la banda de ponent de la
capella del Roser amb la qual cosa, aquesta perdé perspectiva i se cegaren
els finestrals d'aquest cantó.

Mur de fons de Tala Sud de l'antic creuer romànic. La fornícula degué servir per
allotjar llànties. Actualment correspon a la capella de Sant Isidre Llaurador
(Fot. Queralt).
Portalada lateral (1740) oberta al peu del campanar i probablement a l'indret de
l'anterior, romànica. (Fot. Queralt).
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Ja hem vist, en parlar de l'església romànica, com l'ala Sud del creuer
fou integrada a la nova construcció barroca, i com s'estroncà la finestra
amb forma d'espitllera. Una de les pedres que s'utilitzaren com a nova
llinda, és el fragment d'una làpida, que porta la inscripció:
«HVI9 E . . . /
OBIIT.../
SVO.../
81E 2 .../
17.../»
Aquesta inscripció fragmentada, és un testimoni ben evident que la
reforma de l'església de Calonge, fou duta a terme ben entrat el s. XVIII,
perquè si l'enterrament del personatge al qual pertanyia la llosa, s'havia
produït com a mínim el 1700, cal suposar que, com és lògic, devien passar
bastants anys abans la pedra de la làpida no fos reutilitzada com a element
constructiu.
El campanar
El campanar també fou integrat a la nova construcció barroca. La
torre no va ser essencialment modificada. Simplement, es va canviar
l'accés, que es féu des d'aleshores, també mitjançant escales de fusta, des
del terrabastall que va resultar de modificar l'ala meridional del creuer.
La façana principal
A l'indret de la capçalera de l'antiga església romànica, es va bastir un
cos de construcció adossat a migdia a l'ala meridional del creuer i al Nord
unit amb les capelles de Sant Antoni i el Sant Crist. Per tal de construir
aquesta part, es reaprofitaren els carreus procedents de la destrucció de
l'antiga església, tret del mur Nord que havia de quedar ocult amb d'altres
construccions.
El tram lateral de migdia es féu amb aparell de carreus exteriors i
pedra trencada a l'interior, ja que segons el gust d'aleshores els murs
interiors havien de ser enguixats. Idènticament es féu a la façana, amb la
salvetat, que el mur interior es bastí amb major espessor.
En dita façana s'obrí una gran portalada, que és l'element artístic més
interessant de l'actual església.
Es bastida amb pedra calissa, ben conservada encara que una mica
erosionada en la seva part baixa.
La porta, d'arc lleugerament corbat, té escolpit a la part central de la
seva llinda, un doble acoblat escut amb corona marquesal, de les cases
38

L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ DE CALONGE

d'Osorio i Cardona-Aragó. A banda i banda dels dits escuts, hi ha gravada
la data 1767.
La porta és flanquejada per sengles parelles de columnes amb capitells
corintis, fusts llisos (amb una motllura a un terç de la seva alçada) i bases
senzilles. Les columnes amaguen uns pilars adossats d'idèntiques característiques estilístiques.
Aquests elements de suport es recolzen en dos basaments de forma
paral·lelepipèdica, a cada un dels quals hi ha esculpit l'escut de la població.
Les quatre columnes sostenen un entaulamentclàssic.
Completen el conjunt unes motllures recargolades esculpides a banda
i banda de la portada.
Sobre l'entaulament hi ha un alt relleu que representa el genet de
Tours en Tacte de partir la seva capa amb un pobre pelegrí.
Tocant a la composició, s'observa un eix diagonal que va des de la mà
dreta de Sant Martí (que sosté la capa) fins a la pota davantera esquerra del
cavall. Aquest no està representat estàticament, sinó que doblega la pota
dreta del davant.
El pobre està arraulit darrera les anques de la bèstia, i aixeca la mà
dreta en actitud de prendre el fragment de capa que el cavaller li ofereix
amb un gest d'elegant cortesà.
Tot plegat dota la composició d'una sensació de moviment que supleix
o, almenys, dissimula, algunes falles tècniques com, per exemple, el curt
cànon de la figura de Sant Martí.
Aquest va vestit amb cuirassa i mostra el genoll nu. Va calçat amb
sandàlies. Porta barret guarnit amb dues plomes a la moda de l'època a la
qual es cenyeix, també, el tallat de la barba. És particularment interessant
l'expressió del rostre dotat d'una mena de resignació teatral.
El rostre implorant del pelegrí, que va nu i porta al cintell una carbassa
per a l'aigua, contrasta amb l'expressió del Sant Patró.
El relleu està emmarcat amb dues pilastres adossades, flanquejades
per sengles motllures que sostenen un entaulament encorbat, rematat per
dues boles de pedra en mig relleu.
Com a detalls complementaris, assenyalem que la porta és de doble
batent, clavetejada i amb dues portelles sobre les quals hi ha dos relleus de
fusta (que estigueren coberts amb pa d'or) coronats amb les típiques cols.
A banda i banda, hi havia sengles parelles d'angelets, avui repintats.
Valoració estilística de la portada
La portalada de Calonge pot relacionar-se estilísticament amb la de
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l'església parroquial de Santa Maria de La Bisbal (101), encara que aquesta
és de més grans proporcions.
El relleu que la corona pot relacionar-se amb el de la porlatada del
Seminari de Sant Martí Sacosta de Girona i amb la de l'Arxiprestal de
Palafrugell.
Aquesta portada pot situar-se dins d'un període tardà del barroc que
Cèsar Martinell anomena «barroc acadèmic» (102) caracterizat a Calonge
per la barreja d'un estatisme ja gairebé neoclàssic i unes motllures que
constitueixen reminiscències més dinàmiques de l'època anterior.
Cal advertir que l'orientació d'aquesta façana (que, evidentment s'hagué de cenyir a la planta existent) està fortament inclinada respecte al
traçat del carrer. Per a guanyar el desnivell fou construïda en aquesta
època o potser ja anteriorment, una escala de pedra granítica de dos trams.
Sobre la portalada s'hi obrí un gran rosetó amb marc de la mateixa
pedra calissa. L'antiga vidriera emplomada, representava uns motius de
centres concèntrics amb figures triangulars, trapezoidals i de colors vermells, grocs, verds, morats i blaus (103). Fou substituït als anys 20 per l'actual
vidriera de disseny i, especialment colors, poc reexits.
El coronament de la façana, que hom ha comparat a les carpes d'un
circ, forma unes ondulacions amb boles de pedra granítica que la doten
d'una silueta característica.
Com a detalls complementaris, assenyalem l'existència de dues finestres reixades a la part baixa. L'una dóna llum a l'escala del cor i l'altra a
l'actual baptisteri.
A mitja alçada de la façana i a la banda dreta s'aprecia una finestra
tapiada, i més amunt, a ambdós cantons, hi ha les restes d'uns antics
rellotges de sol.
Modernament (vers el 1923) fou construït el barri: una tanca granítica
amb carreus aprofitats i grans boles. Fou projectada per Josep Signorino,
un constructor d'origen italià, i executada pel pare de Mn. Esparch,
aleshores regent de la parròquia i un picapedrer gallec (104).
(101) Aquesta portalada té inscrita a la llinda, la data 1757 Cf. J. MARQUÈS CASANOVAS, Catalogo monumental de la provincià de Gerona. La Comarca del Bajo
Ampurdàn.
(102) C. MARTINELL, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, III (Barcelona, 1963).
(103) Se'n conserven fragments al Petit-Museu Parroquial.
(104) El 1923, aquest picapedrer executà, també, un banc situat a l'entrada de la
població, en el qual hi ha uns versos esculpits, vg. P. CANER, La Vall de Calonge (en curs de
publicació).
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La tanca constava també d'unes reixes de ferro, avui desaparegudes.
En els nostres temps, el sòcol de la façana fou ajardinat i es tancà amb
reixes el carreró que existia davant del llenç de migdia.

VINCULACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE CALONGE
AMB ELS DUCS DE SESSA
Un aspecte particularment interessant de la història de l'església de
Calonge, és la seva vinculació amb els senyors del castell.
Des del s. XVI estava en possesió del terme i Baronia de Calonge la
Casa dels Cardona Anglesola (105), una de les línies d'aquest llinatge tan
important i antic de la noblesa dels Països Catalans.
Els Cardona, barons de Bellpuig, havien adquirit per raó de matrimoni (1606) l'herència dels Requesens, comtes de Palamós, Trivento i
Avellino, i Barons de Calonge.
Posteriorment, pel casament amb la néta i hereva de Gonzalo Fernàndez de Còrdova, el Gran Capità, recaigueren també en aquesta línia els
ducats de Sessa i de Baena, el comtat de Cabra i el vescomtat d'Iznàjar que
convertiren els Cardona en els grans terratinents d'Andalusia (106).
Són els membres que porten aquests cognoms, els que trobem relacionats durant el s. XVIII amb l'església parroquial. Ja a principis d'aquest
(105) CANER, Pere i VILAR, Lluís: Castells i cases fortificades de Calonge, p. 31.
(106) Gran Enciclopèdia Catalana. Vol. IV, voc. Cardona, p. 395.
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segle tenim notícia de l'enterrament, dins del temple de Sant Martí, d'un
membre d'aquesta noble família (107).
«Als nou de setembre de mil sent sents y dos/ha istansia dels Sos
jurats y Consell de la pre/sent Vila, se celebraren los oficis de
Entero/ y Exida de la Excel·lentíssima Duquesa de Sesa/ muller del
Excelentysim Sr. Don Fèlix Fernan/dez de Corduva Folch Cardona y
Aragón Duch/de Sesa y Baró de la present vila de Calonge/ ab
asistencia de tots los Reverents prevers de dita/ iglesia ab ofici majors
de difunts ab tots los/ nocturnos y laudes; dona la dita Vila quatre
reals de plata per caritat/ a quiscun dels preveres de dita iglesia per
quiscun ofici/ y asistent als Srs. Jurats y mols/ caps de Cases aportaren alforta de pa y vi y donaren diner y candela en quiscun missa a tots
los que/ asistiren a dita isglesia y feren absoltes sobre la/ tomba de dit
Excelentisim Sr. en quiscun missa» (108).
El 1717 i, amb més amplitud, el 1719 trobem ressenyat per primera
vegada (encara que sembla ser que era un costum d'anys) que els obrers de
l'església de Calonge fan acús de rebut dels:
«Vuit siris de serà Blancha de lliure/ quiscun de Joseph Carreras
fuster de Palamós/ com a Balla de Sach ad Sr. Duch que acustuma
donar lo Sr. Duch tots anys per posar / al moniment/ de Colon j a y ho
te encarregat a pagar per los Censos/ li fa la Universitat de Palamós y
los an donat per ciris/ y dit Sr. Duch los obliga a pagar de las rendas te
en Palamós» (109).
El 15 de juny del 1750 fou fet l'enterrament de:
«lo Excelentis/sim Sr. Dn Francno Xavier de Còrdova, Duch de /
Sessa y Baena, Gran Admirante (sic) del Regne de Na/pols Sr. y
Baró d'aquest Poble» (110).
I, l'any següent, el 22 de juliol del 1751, el de la seva esposa, Teresa de

(107) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits, vol. II (1684-1775) (fol. 28 rv./
29 v.).
(108) Fèlix de Cardona-Fernàndez de Còrdova (mort el 1709) duc de Sessa i de
Somma, fou ambaixador a Roma, capità general de la mar i de les Costes d'Andalusia i
president del Consell d'índies (1702) i es va casar dues vegades: la primera amb Franciscà
Fernàndez de Còrdova marquesa de Gualdacazar comtessa de Casa-Palma i de Posadas, i la
segona amb Margarida Fernàndez de Còrdova-Aragó-Cardona, que és la que està sepultada a
Calonge. (Cf. G.E.C., vol. IV, p. 396).
(109) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra, 1680-1868.
(110) Id. Llibre d'Òbits, vol, II (1684-1775), fol. 100 v. Havia pres possessió del comtat
i baronia el 1715, després de la Guerra de Successió (Cf. CANER-VILAR, op. cit., p. 33).
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Cardona d'Anglesola i de Requesens i de Guzman (111).
Un altre testimoni evident de la vinculació que va existir entre els
senyors del castell i el temple parroquial és el doble escut que presideix la
llinda de la portalada principal de l'església (1767).
El ducs degueren contribuir amb una forta quantitat a la seva construcció com queda ressenyat en els Goigs de Sant Martí:
«(. . .) El mil set-cents seixanta-set
Nou temple vos dedicaren
De Cabanyes i de Rifret
Terra i aigua aportaren
El Duc de Sessa molt actiu
L'enriquí amb profussió
( . . . ) » (112).
És molt probable que el mateix constructor de l'església fes la reforma
de la que seria nova torre de l'homenatge del castell, a la qual s'afegí un pis
coronat amb boles granítiques i merlets de factura molt semblant a l'acabament de la façana (113).
El 26 d'abril del 1768 es van celebrar a l'església de Calonge:
« ( . . . ) dos officis de funeral y dos offi/cis de psalms de nocturns,
laudes y vespres de Difunts per la Exma / Dona Bonaventura Comptesa de Sessa, Baronesa del present castell de CaVlonja, muller en
segones núpcies del Exm Sr. Compte de Unyaíe (sic) ( . . . ) » (114).
Aquest mateix dia prengué possesió del Castell terme i Baronia de
Calonge el seu fill, Ventura Osorio de Moscoso, representat pel seu
procurador Francesc Pagès, el qual va jurar el seu càrrec dins l'església de
Sant Martí i davant del seu altar major, segons està minuciosament explicat
en un document de l'època:
« ( . . . ) Se confirió en la Parroquial Iglesia o Mayor de el: y constituhido / dentro de ella y hechado (puesto) de rodillas delante el altar
mayor de /la misma, en presencia de dichos Honorables Bayle,
•(111) Que era filla de Francesc de Cardona d'Anglesola i de Requesens i de la seva
quarta esposa Maria Andrea de Guzman, i tia, per tant, del seu propi marit (cf. G.E.C.
Vol. IV, p. 396/397).
(112) «Goigs del Gloriós/ Bisbe Sant Martí/ Patró de la/ Vila de Calonge/ Parròquia
del/ Bisbat de Girona» (1960). Malgrat la modernitat dels Goigs no hi ha dubte que recullen
una tradició antiga.
(113) CANER-VILAR, op. cit. p. 9.
(114) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits. - Vol. II (1684-1775). Es tracta de
Ventura Francesca Fernàndez de Còrdova Cardona casada en primeres noces amb Bonaventura Osorio de Moscoso.
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Regidores, y / Procurador Sindico, y de diferentes Particulares de
dicho castillo, y de/ mi, dicho Magistrado y Escribano bajo escrito, y
de los testigos arriba nom/brados: queriendo, como dixo, practicar y
executar lo que los Pre/decesores de su Exa han acostumbrado hacer
delante de dicho / altar mayor, juro en nombre del citado Exmo Sor
Su Prin/cipal a nuestro Senor Dios Jesucristo, y a sus sagrados
qua/tro Evangèlics por sus manos corporalmente tocados sobre un /
misal en mano, y poder del citado Rdo Joseph Mont en/ Santa
Theologia Dr. Pbro. y Sacristan de la referida//Iglesia Parroquial,
diziendo: Yo Don Franco Pagès y Solivera/ como a legitimo Procurador del Exmo Senor Dn Ventura Ozo/rio de Moscoso, Fernandez de
Còrdova, Phelipar de Guzman,/ Davila, Sarmiento de Valladanar,
Hurtado de Mendoza, Man=7rique de Suniga, Marques de Astorga,
Conde de Altamira, / Duque de Sessa, Sorna, y Baena, Conde de
Cabra, y Palamós, senor y Baron del castillo, termino, y Baronia de
Calonge, Juro a Dios nuestro Senor, y a sus Sagrados quatro Evangelios en/ nombre de su Exa mi Principal, de servar, guardar, y cum=/plir y no romper Privilegies algunos, Usos, costumbres, libertat/,
ni alguno de ellos de los concedidos dados, y otorgados a la/ Universidad del mismo castillo y su termino, y Baronia: antes bien/ aquellos, y aquellas respe en voz, y nombre del mismo Exmo Senor/ mi
Principal prometo servar, mantener, y guardar, segun si=/empre
han conservado, y acostumbrado conservar los Ante=/cesores de Su
Exa ( . . . ) » (115).
El nou temple parroquial tenia comunicació directa amb el castell
mitjançant una porta que existia en el fons de la capella de les fonts
baptismals.
El 6 de gener del 1776 morí Ventura Osorio de Moscoso, i el 25 del
mateix mes se li celebraren els funerals acostumats a l'església de Calonge
(116).
I l'última notícia d'una cerimònia fúnebre celebrada pels senyors del
castell la tenim el 22 de setembre del 1795, per l'esposa de Vicenç Joaquim
Osorio de Moscoso, fill de l'anterior duc (117).

(115) Arxiu del Castell de Calonge. Fons família Casellas. Doc. s/n. - «Pocessión del
Castillo termino y Baronia de Calonge/ à favor del Exmo Sor Duque de Sessa. El repre/sentado por su Procurador Dn. Frc Pagès, en abril del ano 1768. 17 fol. s/n.
(116) Arxiu Parroquial de Calonge. - Llibre d'Òbits, vol. III (1776-1818) (Fol. 1 v).
(117) Id. (Fol. 92 v.) Dit senyor havia pres possessió el 1784 (cf. CANER-VILAR,
p. 33).
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Goigs de l'antiga Mare de Déu del Roser de Calonge (mitjans del segle XVIII).
Constitueixen un document molt interessant de diversos aspectes d'aquesta devoció
que estigué tan arrelada en la vila (els fets del 1691, la construcció de la nova capella,
etcètera). (Clixé de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona).
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Durant el s. XIX, la vinculació dels Ducs de Sessa amb el Castell de
Calonge va anar minvant fins a la venda de la fortalesa a finals d'aquesta
centúria.

L'ESGLÉSIA AL S. XIX
NOVA FISONOMIA INTERIOR DEL TEMPLE
Durant la Guerra de la Independència, fou hissada dalt del campanar,
una bandera blanca, en senyal de rendició de la població (118).
A mitjans del s. XIX la vila de Calonge conegué una altra època de
puixança.
El 1861, fou fundat el casino del castell. I en aquesta mateixa data es
feren importants reformes a l'església de Sant Martí.
Sabem que aleshores regentava la parròquia Mn. Josep Serratosa.
Per subscripció popular es va daurar l'altar major i es pintà la nau
(119).
A la socolada del cor existia una inscripció commemorativa d'aquesta
reforma:
«Con el óbolo de la inmensa mayoria de habitantes de esta población
( . . . ) me engalané como veis.
Sea Dios loado el pueblo de Calonge se ha transformado.
José Serratosa, 1861» (120).
Les pintures de l'església foren realitzades, segons tradició oral, per
uns artistes de Mataró (121).

Cal dir que a la nau central de Sant Martí, i als peus de les grades del presbiteri hi havia
tres grans lloses amb els seus escuts i inscripcions corresponents, que pertanyien molt
probablement als enterraments que hem mencionat en aquest capítol. Dissortadament aquestes lloses —si existeixen— estan sota d'un enrajolat modern i no hi ha de moment possibilitat
d'estudiar-les.
Membre de la família en qüestió havia estat Francesc Fernàndez de Còrdova Folch de
Cardona i Aragón. Duc de Baena i de Sessa, Comte de Villalba i de Palamós. Baró de
Bellpuig. Fou Virrei de Catalunya (1669-1673) (Vg. MATEU IB ARS, Josefina: Los virreyes
de la Antigua Corona de Aragón. Barcelona, 1960 (inèdit), vol. II, pp. 333-334) i
làrh. CLXI; REGLA, Joan: Els virreis de Catalunya, Barcelona, Ed. Teide, 1956, p. 160).
(118) Aquesta bandera es conserva al museu etnològic de la població.
(119) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra. (1680-1868): « ( . . . ) Lo R nt
Josèph Serratosa que féu pintar la iglesia y dorar lo altar major».
(120) Segons Florenci Vila i Maria Isern.
(121) Id.
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El projecte comprenia les parets de la nau major, tota la volta central i
les de les capelles laterals, i els intradosos dels arcs formers i els d'intercomunicació de capelles.
La tècnica fou la del temple amb ús de la trepa i els recursos generals
de les grisalles. Observades en detall s'aprecien alguns perfils ocres.
Sobre els arcs es feren uns complicats motius de garlandes entrellaçades acabades en penjolls de fruites.
Entre els arcs formers de la nau es pintaren quatre columnes de cànon
curt i perspectiva poc reixida, amb les figures de Sant Marc i Sant Mateu al
costat de l'Epístola, i de Sant Lluc i Sant Joan al costat de l'Evangeli.
Els quatre evangelistas hi són representats amb els atributs tradicionals i porten unes grosses aurèoles.
Sant Marc té la mirada en èxtasi i resta amb la ploma suspesa com si es
trobés en inspiració. Als seus peus —calçats amb sandàlies— hi ha arraulit
un lleó.
Sant Mateu, representat de perfil, està escrivint en el llibre que un
angelet li sosté.
Sant Joan és representat segons la iconografia tradicional com un jove
imberbe amb una àliga; també ha deturat la seva ploma i mostra caigut
sobre el braç un pergamí escrit.
Sant Lluc és un ancià venerable assegut escrivint sobre un brau, del
qual només.es veu la testa.
Sota la cornisa hi ha una franja d'arcuacions cegues, de forma molt
semblant als finestrals del campanar; més amunt trobem complicades
greques, palmetes, motllures simulades, etc.
A les llunetes, hi foren pintats uns motius compostos del Triangle amb
l'ull de Déu, les taules de la llei, i uns caps de personatges (122).
En els arcs de reforç de la volta es repeteixen els mateixos motius dels
intradossos dels arcs formers.
EL RETAULE NEOCLÀSSIC
Descripció
L'antic Retaule Major de Calonge era sumptuós (123). Estava construït amb fusta estucada que imitava marbre de diferents colors. Els

(122) Després de l'última guerra, la part corresponent a les llunetes fou repintada.
(123) Un dels neoclàssics més importants de la contrada en particular i del Bisbat en
general.
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capitells, les bases, les imatges i els elements decoratius eren sobredaurats i
policromats. L'estructura —11 m. d'amplada per 14 d'alçada— estava
formada per dotze columnes de capitell corinti i fust llis. Deu constituïen el
cos central, i les altres que flanquejaven sengles re taulons a banda i banda
del presbiteri.
Les columnes centrals, disposades en forma semicircular, sostenien
un entaulament sobre el qual es recolzava una exedra. El conjunt era
coronat per un gran frontó, de cornisa superior encorbada.
La distribució seguia un rígid programa iconogràfic:
A la part més alta hi havia una glòria amb la representació del colom
simbòlic de l'Esperit Sant i, assegudes a banda i banda de la cornisa del
frontó, les imatges de Jesucrist i Déu Pare.
En el frontis hi havia, representada en un medalló central, Santa
Maria del Mar que presidia un paisatge alegòric de la població: el mar (amb
una tartana i una torre de vigilància, probablement la torre Valentina) i
muntanya (amb diverses senyeres, d'entre elles una amb la mitja lluna
mora). El medalló estava encerclat amb una garlanda de cols que ja hem
vist que és un element present en l'heràldica de Calonge.
A cada costat del frontó, sobre els carcanyols de l'exedra, les imatges
de la Fe i l'Esperança.
I, coronant els entaulaments de dues columnes, hi havia les imatges de
Sant Pere (amb els atributs pontificis i la clau de la iconografia tradicional) i
de Sant Martí (?) vestit de Bisbe.
A la volta de l'exedra quatre nervadures es cloi'en en una glòria central
al·legòrica de la caritat, entre elles cinc parelles de querubins i dos àngels
portadors dels atributs episcopals del Patró, Sant Martí de Tours.
Aquest estava representat com un genet romà, sobre un magnífic
cavall, encabritat, en el moment de partir la seva capa amb un pobre,
baldat i mig nu.
La imatge de Sant Martí estava col·locada damunt d'una peanya
daurada, sota de la qual hi havia l'urna del Monument, que era un templet
cilíndric amb quatre columnetes coronat amb l'Anyell Místic (124).
Sota l'urna, uns graons amb gerres de flors i canelobres que amb tres
sacres acabaven de completar la mesa de l'altar, coberta amb magnífiques
tovalles brodades.
Els intercolumnis eren decorats amb uns plafons que representaven

(124) Un enginy mecànic que hi havia al darrera, permetia baixar la planxa metàl·lica
de l'urna, alhora que pujava la custòdia.
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Fig. 12. Planta de la nova església de Sant Martí de Calonge (mitjans del s. XVIII) segons un
projecte conservat a l'Arxiu del Castell (fons família Casellas).

corns de l'abundància dels quals sorgien galandes de cols que encerclaven
motius heràldics: llances, elms amb plomes, etc.
Completaven el conjunt sis talles de grans dimensins que recollien
antigues devocions i que eren tretes en processó el dia de la seva festivitat.
Representaven al costat de l'Evangeli, Sant Sebastià, Sant Esteve, Sant
Joan Baptista, i al de l'Epístola, Sant Isidre Llaurador, Sant Joan Evangelista, i la Puríssima (les dues últimes identificades amb menys certesa).
Aquestes imatges estaven intercalades entre les columnes, sobre peanyes
ornades amb medallons que representaven escenes de la vida de cada Sant.
En el basament del retaule hi havia una decoració de grutescs.
Els retaulons complementaris eren coronats per sengles parelles d'angelets que sostenien medallons amb l'anagrama de Sant Martí; sota de
l'entaulament hi havia unes garlandes de flors, i dues escenes en relleu de la
vida i els miracles del Patró (125). Sota d'aquestes escenes s'obrien les
portes de la Sagristia Nova i de la Sagristia Vella, respectivament.
Tancava el presbiteri una barana de fusta, de barrots tornejats, idèntica a la del cor.
(125) La del costat de l'Evangeli, representava el miracle que obrà, essent bisbe i
acompanyat d'un clergue, en ressuscitar un catecumen. La de l'Epístola, era la santa mort de
Martí de Tours.
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En les grans solemnitats, hom feia baixar, des de la volta, unes
garlandes d'esparraguera per adornar l'altar. Durant la Quaresma, el
retaule era totalment tapat amb una gran cortina negra, en la qual hi havia
brodats uns motius d'àngels i estels.
Valoració estilística i relacions
L'estricte programa iconogràfic, l'estructura, l'equilibri i la concepció
general, eren neoclàssics. Les imatges (amb un cert escorç) i alguns elements decoratius, poden considerar-se encara de tradició barroca, i no
s'exclou la possibilitat que fossin reaprofitats de l'altar anterior.
El Retaule Major de Calonge, tenia molta semblança amb el de
l'Església dels Sants Just i Pastor de Barcelona (126), el qual fou començat
a bastir el 1804 i acabat el 1835. Havia estat projectat per l'arquitecte Joan
Fàbregas i Rabassa, també director de les obres, a la mort del qual fou
succeït en el càrrec per Ramon Torres.
També presentava una certa similitud amb l'altar major de l'oratori de
Sant Felip Neri (127), neoclàssic, de fusta policromada, projectat per
Nicolau Traver i bastit a finals del 1807 i principis del 1808.
La desaparició de molts d'altres altars catalans d'aquestes carecterístiques, fa difícil precisar si realment havia existit unes relacions d'autor entre
els altars de Calonge i de Sant Just. Probablement, només eren exemplars
característics i valuosos d'unes manifestacions exteses i, en gran part,
dissortadament perdudes per les nostres terres (128).
Autor
Però hi ha, encara, una altra notícia que, indirectament, podria avalar
la nostra hipòtesi que l'arquiteete de l'altar major de Calonge fos el mateix
que el del Sant Just, és dir, Joan Fàbregas.
Consta documentalment (129), que, arrel dels estralls ocorreguts al
(126) Vg. la memòria de llicenciatura del nostre company Emilio POLO ELORRI,
titulada: Algunos aspectos de la iglesia parroquial de los Santos Justos y Pastor de
Barcelona, desde mediados del s. XIV hasta el primer tercio del s. XIX. Barcelona, 1979
(obra inèdita). En ella trobem una exhaustiva descripció i investigació sobre aquest altar
barceloní.
(127) LAPLANA, Josep C. de: L'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu
Patrimoni Artístic i Monumental. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978, p. 201-209.
(128) A l'església parroquial de Santa Cristina d'Aro, a la nau de l'Epístola, es
conserva un retauló neoclàssic de factura molt semblant a l'antic altar major de Calonge.
(129) Arxiu Històric de la Ciutat (Barcelona). Arxiu Patrimonial V-7 (família Ribas).
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port de Palamós el 1778, va caldre fer-hi una important obra de remodelació. Amb aquest motiu, l'Excel·lentíssim Senyor Marquès d'Astorga,
Comte d'Altamira i Duc de Sessa (que també era, recordem-ho, Comte de
Palamós i Baró de Calonge) representat pel seu procurador Joan de Ponsic
i Alós, va convocar un concurs públic de l'esmentada obra.
El guanyador fou l'arquitecte Josep Ribas el qual, pel febrer del 1779,
en féu un últim projecte juntament amb un tal Joan Fàbregas. Qui sap si
aquest Fàbregas no era el mateix arquitecte de Sant Just (o bé el seu pare)?
Qui sap si no va projectar, també, l'altar major de Calonge —tan pròxim
estilísticament al de Sant Just— perquè ja havia treballat molt a prop de la
nostra vila, per encàrrec del mateix Sr. Duc que, d'altra banda, estava tan
vinculat a l'església que estudiem? La qüestió resta oberta. En tot cas,
motivaria un seriós replantejament si més no, quant a la cronologia del
desaparegut altar.
L'INCENDI DE LA SAGRISTIA
El Llibre de l'Obra ens dóna notícia d'un greu incendi ocorregut a la
sagristia nova, el 7 d'abril del 1847 (130):
«Entre les nou y deu hores de la nit del dia set al vuit del mes de Abril
del present any/mil vuit cent quaranta y set se advertí per los Vehins
inmediats a la present Iglesia parroquial de/ Calonge, haberse pegat
foch en la Sacristia de la mateixa, passant en seguida advertivo/ al
Escolà Antoni Plaja que en son poder estaban confiadas las Claus, lo
qual corrent a ella/ en senal de la ocurrència boga una Campana, ab
lo que, y tqmbe per los grans crits qe/ se oian per los carrers de: foch a
la Iglesia!U me vas trasladà pressurós a ella junt ab mon Vicari R1
Salvador Agustí, y al arribar al lloch de la catàstrofe bas tenir gran
senti-/ ment al veurer ensesos y abrasantse los Armaris de la referida
Sacristia, qual foch pogué / estingirse y apagar contenintse sos exessos à benefici de la numerosa concurrència dels / Vehins que a tota
pressa acudiren al «lloch de la desgracia: però a pesar de tota diligència/ en estinguir aquells fochs tan horrorosos, no pogué lograrse el
que no se insendiassen/moltíssimas robas com son Casullas, Capas,
Albas y altres Vestuaris sagrats cremantse axí ma-/teix algunes Reliquias de Sants, los Bordons de Plata, la Vera^Creu (sic) las dos
Creus de plata, el talem, Tabarnacles, tots los Trofeos per la professo

(130)

Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra (1640-1956).
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del Dijous Sant, la Urna del Monu/ment y moltas altras cosas que se
encuantraban (sic) custodiadas dins lo Armari gran que/tot estaba ja
cremat, podentse únicament salvar la ultima part de ell que en si
conte-Xnia algunas Casullas y Capas però totas variadas y casi inutilisadas com tot lo demés que/ estaba dins la Sacristia, quedant també
reduhidas à cendres varias Inmatges de Sant que servian per
adorno del Altar major en las suas respectivas Festivitats, de modo
que no queda una sola Creu, ni lo necessari é inispensable per una
professo habentme de va/ler per anar a buscar los difunts del Sant
Cristo de la Trona: La causa desta mise/ ri a y desgracia à pesar de las
nostras moltas diligencias que per averiguarla ha practicat junt ab
est/ Sr. Alcalde D. Joseph Oliver, de ninguna manera hem pogut
venir en coneixement de ella, y solament judico haurà esyat procedent de alguna candela mal apegada per lo/ escolà al vespre antes en
al toch de la oració. Tot lo que fas constar en lo present/ Llibre per
recort als vinents y avis al Parrocos mis succesors. Calonge a 21 Abril
de 1847.
Jaume Colomer/
Pbre. Sacristà».
ALDARULLS ANTICLERICALS (131)
El s. XIX es veié caracterizat per una sèrie de manifestacions de
l'anticlericalisme que havia de donar mala anomenada des d'aleshores a la
població.
El 9 d'agost del 1835, fou assassinat el rector de la parròquia mossèn
Bernat Torrent, personatge que amb la col·laboració del seu vicari
Mn. Marià Mascort, s'havia creat molts enemics a la població (132).
El març del 1895, a la sortida del Septenari dels Dolors hi va haver uns
aldarulls a la porta de l'església, amb insults als clergues i el cant de la
marsellesa, tot davant la impassivilitat de les autoritats (133).
El 10 de desembre del 1896, s'atemptà contra la vida del rector,
Mossèn Bartomeu Abrich (134) el qual resultà il·lès.

(131) El fenomen de l'anticlericalime a Calonge és massa complexe per ser resumits en
unes poques línies. Tenim un treball, inèdit, titulat: «L'anticlericalisme a Calonge» (Aproximació històrica) en el qual ampliem aquests fets.
(132) Vg. la nostra obra: «Sa Bardissa i els maganyeus» Premi Ciutat d'Olot, 1979.
(133) Llibre de l'Obra (1680-1868), Secció «Notes d'interès».
(134) Id.
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Projecte de façana de la nova església de Sant Martí (mitjans del s. XVIII. Arxiu del
Castell de Calonge. Fons família Casellas).
Projecte de portalada barroca de la nova església de Sant Martí (mitjans del
s'. XVIII. Arxiu del Castell de Calonge. Fons família Casellas).

La processó de Corpus d'aquests darrers anys del s. XIX s'hagué de
fer amb l'assistència de la Guàrdia Civil, davant els continuats incidents
que ocorrien contra les persones eclesiàstiques (135).
LA REFORMA DEL CAMPANAR
A la segona meitat del s. XIX, el campanar de Calonge fou reformat.
(136). És tradició que les obres les subvencionaren els fills de la població
(135) Id.
(136) La data d'aquesta reforma és molt imprecisa. Encara no hem trobat cap document escrit que en faci referència. Ha d'oscil·lar entre el 1853, data de l'aquarel·la de F. Lloret
on encara es veu a la faiçó primitiva i el 1895 data en què foren fetes les primeres fotografies
conservades, on ja té l'estructura actual. Amb més precisió, podríem situar-la dins la dècada
dels 60 d'aquesta centúria, quan foren dutes a terme els agençaments interiors del temple. Les
antigues balustrades dels finestrals eren idèntiques a les de Can Pere Clara (també desaparegudes) de l'any 1860.
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que havien anat a Amèrica a fer fortuna i que volien deixar-ne un testimoni
per ala vila (137).
Les obres consistiren a enderrocar les antigues espadanyes i bastir un
nou pis, cobert, per les campanes.
La veu popular assegura que el mestre de cases encarregat de la
reforma, va escatimar cinc o sis metres de l'alçada projectada; aquesta és la
causa que el campanar ens aparegui avui rodanxó i poc esvelt.
Els murs es van recobrir amb un estucat de color beige que imita, amb
poca fortuna, grans carreus.
A cada un dels llenços del pis superior, s'hi obriren sengles finestral
trilobats neogòtics (138) de regust moresc, amb balustrades, per allotjar-hi
les campanes petites. El de migdia es féu doble per a poder-hi col·locar les
campanes petites. El pis es va cobrir amb una cúpula catalana de maó amb
closa d'obra.
El coronament dels murs es va construir amb una certa consonància
amb la part superior de la façana de l'església. Es bastiren uns acabaments
en punt d'ametlla decorats amb bandes d'arcuacions cegues i amb quatre
torratxes cobertes amb pinacles piramidal a les cantonades.
El resultat fou una mostra de la indecisió estilística que caracteritzava
la majoria de campanars d'aquesta època (139). Constitueix una barreja
romàntica d'elements neomedievals i neoaràbics. Malgrat que no passa
d'un discret eclecticisme és una curiosa mostra de «revival» popular, un
testimoni eloqüent de l'època en què fou bastit, i un element característic i
definidor de la fesomia urbana de Calonge.
LES FAMOSES CAMPANES DE CALONGE
Les campanes que s'instal·laren novament en el campanar reformat
eren les mateixes que ja existien abans de la transformació.
En el finestral de tramuntana hi fou posada la grossa, Martina que
pesava vora de dues tones. En el de Llevant, la mitjana anomenada,
probablement, Joana, d'una tona i mitja de pes aproximat. En els dos
finestrals de migdia s'instal·laren les petites: Marta (?) i Eugènia, la qual es
va esquerdar i restà, des d'aleshores, inutilitzada.
(137) Hi ha molta documentació sobre els «americanos» calongins a l'arxiu de Can
Muní (privat). És un tema que no ha estat gens estudiat. Segons Florenci Vila, la reforma del
campanar va costar 500 duros.
(138) Característics del neogòtic català. Vg. L'Art Català, Barcelona, 1958, p. 334.
(139) S. ALCOLEA, Campanarios de Espana. Barcelona, 1976.
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Com és freqüent, totes elles tenien inscripcions i estaven decorades
amb registres de flors, i altres motius decoratius.
Les campanes de Calonge eren especialment famoses a la contrada
per la seva excel·lent i característica sonoritat deguda a l'alta qualitat dels
metalls que intervingueren en la seva fosa (140). En dies que el vent era
favorable, la grossa es sentia des de l'entrada de Palamós (uns 5 qm.)
Dues anècdotes confirmer, el seu so extraordinari. Segons la primera,
un bisbe, en sentir-les el dia de la visita pastoral, va voler emportar-se-les a
Girona, però el poble s'hi oposà rotundament. Segons l'altre, un ric
terratinent de Solius, Josep Vicens i Bartomeu, fou segrestat a Calonge a
mitjans del segle passat i, gràcies al so de les campanes va identificar la vila
(141).
ELS TOCS
Els tocs de campanes constitueixen un codi perfectament identificable
que s'ha mantingut al llarg dels segles amb escasses modificacions.
Des de molt antic, l'encarregat de tocar les campanes era un clergue,
el claver, el qual percebia una certa quantitat per aquesta missió.
En un testament del 1652, llegim que, ocorreguda la mort del testant,
es doni:
« ( . . . ) un sou per lo R nt Claver, perquè toque las campanas grossas/
lo vespre abans y lo mati ( . . . ) com se acostuma» (142).
També se'l pagava per tocar en d'altres ocasions com eren les matines
de Nadal i a les processons (143).
Les campanes es podien vogar des de dalt de la torre, o bé des del
vestíbul de la porta lateral, quan s'anunciava la missa.
A la Visita Pastoral del 1829, es recomana:
«(. . .) Que se quiten si puede ser las / cuerdas de las campanas, o que
estàs / se toquen de otra parte, pues que / en el lugar que ahora estan
han / de causar a los fieles distracción/» (144).
(140) Se'n conserva un fragment al Petit-Museu Parroquial.
(141) Vg. el nostre estudi: «En Vicenç de Solius». Premi Ciutat d'Olot de reportatge
1977. «La Garrotxa», n.° 1959.
(1.42) Arxiu Parroquial de Calonge. «Llibre de testaments de temps del R nt Domingo
Costa» (Fol. 23 rv.).
(143) Id. Llibre de l'Obra (1680-1868).
(144) Arxiu Diocesà de Girona. Visita Pastoral. 1829. N.° 141, fol. 177.
Els principals tocs de campanes que han arribat fins pràcticament els nostres dies
(juntament amb alguns de desapareguts) són els següents:
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Malgrat aquesta recomanació les campanas s'han continuat tocant des
d'aquest lloc, fins pràcticament els nostres dies.
Cal dir, que des del segle passat, els encarregats d'aquesta missió
foren els «serenos».
En temps dels ajuntaments «laics» es va fer obrir una porta en el llenç
meridional de l'església per tal que els campaners poguessin pujar al
cloquer sense necessitat de passar per l'interior del temple. Vet ací un clar
exponent de fins a quin punt es diferenciava la funció pública del campanar, de l'estricte servei religiós.

Toc d'Angelus o d'oració
En un principi es feia a les dotze i a la una del migdia. Mn. Esparch va suprimir aquest
últim. Consisteix a fer brandar primer la campana mitjana i després la grossa tot alternant
amb les campanades del rellotge. Des del 1941, es repeteix idèntic toc a les nou del vespe.
Toc de matines
Es féu fins al 1936. Era com l'àngelus. Indicava l'hora en què els «serenos» acabaven la
ronda. A l'estiu era a les tres de la matinada i a l'hivern a les quatre.
Toc de missa
Supeditat als diferents horaris dels oficis i celebracions litúrgiques. Normalment s'assenyala amb tres avisos de la campana mitjana. Un, mitja hora abans; l'altre, un quart abans i
l'últim al moment d'iniciar-se l'eucaristia.
Toc de difunts
La campana grossa i \a mitjana, es fan vogar conjuntament. Seguint un costum molt
antic, si el difunt és home comença la grossa i si és dona, la mitjana. Si el primer toc es feia
entre les dotze i la una del migdia és que havia mort un calongí fora del poble. Antigament els
tocs tenien més o menys durada segons la categoria social del difunt. Modernament s'unificaren.
A més de l'anunci, es tocava en anar a buscar el cadàver, en iniciar-se la celebració, al
cant de les absoltes i en despedir-se el dol.
Havia existit el costum d'«asseure la campana» que consistia a capgirar-la per tal que la
primera batallada, fos ben intensa.
Toc de «Trillo»
Per anunciar els bateigs o alguna festa molt assenyalada. Consistia en un tritlleig ràpid de
les campanes que s'aconseguia lligant una corda en els forats practicats en els batalls i
movent-se amb un ritme frenètic. Existia el «trillo» solemne, amb totes les campanes, i
l'ordinari, només amb les grosses. També si el nadó era nen, començava la grossa i, si era
nena, la mitjana.
Toc d'albat
Per anunciar la mort d'una criatura finida abans de ser batejada. Es feia brandar una de
les campanes petites, i se seguia el ritme dels tocs de difunts.
Toc de peix
Molt característic i propi de la contrada. Quan arribaven les peixeteres de Sant Antoni,
es feia un tritlleig amb una de les campanes petites. Seguidament, una sèrie de campanades
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L'ESGLÉSIA AL S. XX
LA SETMANA TRÀGICA
El 29 de juliol del 1909, en plena Setmana Tràgica un grup de calongins van tractar de calar foc a l'església. Conten que ja tenien les feixines de
bruc preparades als graons de la façana principal, quan un veí armat, els va
dissuadir del seu propòsit (145).
De tota manera ens sembla interessant constatar aquest intent d'incendi perquè, normalment, durant la Setmana Tràgica (almenys a Barcelona) les esglésies parroquials foren respectades de la fúria incendiària i a
Calonge —si no hagués estat pel veí— les flames l'haurien devorada amb
conseqüències catastròfiques (donada la seva ubicació) per a la resta de la
vila (146).
En canvi, el Col·legi i Convent de les Germanes Carmelitas de la
espaiades anunciava el preu de la mercaderia. Segons Josep Pla, aquest toc també existia a
Palafrugell. A Calonge, cada campanada designava un cèntim; les dones podien saber així el
preu del peix de plaça sense moure's de casa.
Vg. també: J. AMADES: Les campanes. Biblioteca de Tradicions populars Barcelona,
1935, p. 34. Segons aquest autor, l'origen d'aquest toc cal buscar-lo en un altre de més antic
que es feia els dies de dejuni a les set del matí, per a recordar al veïnat que s'havia d'absternir
de menjar carn.
Toc de tomàquet
(Extingit a les darreries del segle passat). Servia per a anunciar el preu del tomàquet i era
semblant al toc de peix, però perfectament diferenciable.
Toc de sometent
Per a congregar aquest cos d'ordre públic. Nou pics o batallades de la campana grossa.
Toc de foc
Per a anunciar un incendi. Es feien tres pics de la campana grossa. Una pausa, i altres tres
pics. Després el «sereno», cridava amb un estentori des de cada finestral del campanar, el lloc
on s'havia produït el foc.
La majoria d'aquests tocs subsistiren fins el 1975 data en què s'electrificaren, deficientment, les campanes.
(145) Va sortir d'una casa contigua i els va escridassar:
«Mireu nois: Aquí hi ha un avi que està morint, i la meva dona és a punt de parir. Si
caleu foc la primera casa en cremar-se serà la nostra... el primer que encengui un
llumí, que compti amb una bala a dins seu».
Diuen que aleshores una dona que anava al cap dels revoltats els féu recular.
(146) Per la Setmana Tràgica a Calonge i els lamentables fets que ocorregueren en la
població, Vg. ULLMAN, Joan Connelly: La Semana Tràgica. Estudio sobre las causas
socioeconómicas del anticlericalisme en Espana (1898-1912). Barcelona, Ed. Ariel,
1972, p.578.
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Caritat, ubicat al Carrer Major, i el dels Germans de la Doctrina Cristiana
(a la Plaça de la Concòrdia) foren saquejats i, aquest últim, incendiat
(147).
LA REGÈNCIA DE MOSSÈN ESPARCH
De 1919 a 1927, va regentar la parròquia Mn. Josep Esparch, natural
de Banyoles.
Personatge molt actiu i curiós (148) va fer importants reformes a
l'església (instal·lació de la llum elèctrica, barri de la façana, nou rosetó,
etcètera) i impulsà la formació del jovent.
També, va descobrir, sota un armari de la Casa Rectoral, un fons
secret en el qual hi havia notables objectes litúrgics, que problablement,
havien estat amagats per temor a una revolta.
Aquestes riques peces d'orfebreria foren exposades a la sagristia
(149).

ITINERARI PER A L'ESGLÉSIA ABANS DEL 1936
Amb les dades recollides de boca de moltes persones que tenien cura
dels diferents altar, avalades pels documents i les migrades restes que
subsistiren a la destrucció, pot refer-se un minuciós itinerari artístic de
l'església de Calonge abans del 1936, que, amb algunes modificacions,
s'havia mantingut des del s. XVIII.
(147) Sembla ser que en l'incendi hi intervingué el mestre de l'escola racionalista de la
vila, la qual cosa motivà que el Rector de la Universitat de Barcelona publiqués una nota
aclaratòria a «La Publicidad» (n.° 1130. 29-IX-1909).
(148) Entre moltes altres coses, conten que anava armat, i deia que la pistola era el seu
millor Sant Crist.
(149) Eren els següents objectes:
— Un copó de plata de forma hexagonal.
— Tres reliquiaris de plata: de Sant Eugeni, Sant Martí i Santa Caterina, i Sant Francesc
Xavier, de plata.
— Una vera creu de plata.
- Una altra de metall.
— Unes canadelles i platet de plata del 1690.
— Una naveta gran, amb cullereta, de plata.
— Dos canelobres de plata del 1669.
— Una capseta, molt ben treballada, per a posar les hòsties.
- Dues imatges de porta pau, de plata.
També es va trobar les dues espases ofertes a la Verge del Roser, i sota del presbiteri, un
capitell corinti i restes del retaule major anterior, que es conserven en l'actualitat al PetitMuseu Parroquial.
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Entrant per la porta principal trobem el cancell de fusta bastit el 1772
(150). El sostre, està decorat amb nervadures daurades que es clouen en un
plafó treballat. Tant les portes del fons del cancells com les portelles
d'ambdós cantons són decorades amb plafons de motllures geomètriques.
Si entràvem per la portella dreta ens trobàvem davant de la pila
baptismal de pedra granítica i de forma poligonal. Ja en la Visita del 1829,
es demanava:
« ( . . . ) Que se quite la piscina de donde està/ o a lo menos, que se
aparte, poniéndose mas cercana al pie del altar» (151).
D'ací estant podíem contemplar la nau il·luminada per la claror que
entrava per les quatre finestres que s'obrien a la banda oest de l'església,
sobre la cornisa.
El retaule major de formes daurades i lluents (descrit apart) en
consonància amb les dues trones produïa un gran efecte.
Sobre els vuit arcs que s'obren a la nau central hi havia les corresponents llànties de plata, de les quals, ordinàriament, només l'última de la
dreta, la del Santíssim, estava encesa.
En els murs de separació de les arcades hi havia els grans penons per a
la processó de Corpus.
Quant als seients, les tres primeres rengleres eren de bancs de fusta.
La resta, de cadires de boga, en el respatller de moltes de les quals hi havia
inscrites les inicials dels seus propietaris.
Capella de Santa Caterina i Santa Llúcia
Era la primera que trobàvem a mà dreta. En ella, hi havia un gran
retaule de l'últim barroc, de forma còncava que ocupava la paret del fons.
Tots els sants que s'hi veneraven eren màrtirs.
En el centre, Santa Cristina, de petit tamany, vestida amb robes
—cíngul i mantell— portava la roda amb què fou martiritzada. Era una
imatge antiga, probablement de principis del s. XVII, que havia ocupat
anteriorment un altre altar (152).
(150) Es conserva en l'actualitat.
(151) Arxiu Diocesà de Girona. Visita Pastoral del 1829. N.° 141, fol. 207.
(152) L'altar de Santa Caterina és esmentat per primera vegada en la Visita Pastoral del
1606 (Arxiu Diocesà de Girona n.° 78, fol. 222) en la del 1629 es diu que era «non consecratum
sine ara ni reliqui bene et decen/ ter ornatum (ibid, n.° 91, fol. 177). En la del 1610, el
visitador mana: «als pabordes de la devotio de Sta Catharina que/ fassan fer un cobre altar de
cuyro en dit altar dins dos mesos». (Ibid. n.° 81, fol. 164). En la de 1621, es mana que es faci
fer una canya de fusta pel ciri. (Ibid. n.° 87, fol. 462).
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A la seva esquerra, una talla de Sant Baldiri, de tamany natural,
revestit amb els atributs episcopals.
A la dreta, Santa Llúcia representada segons la iconografia tradicional: el plat amb els ulls que li foren arrencats (153).
A la cornisa superior del retaule hi havia unes figures d'angelets de cos
sencer i, sobre d'ella, tres imatges petites de santes, dues de les quals
corresponien, probablement, a Santa Marta i a Santa Eugènia.
Tenia cura d'aquest altar una dama d'origen cubà, casada amb un
calongí, Dominga Iglesias i Font (Quemados de Marianao, Cuba, 1860Calonge, 1948). La «Ina», com era coneguda popularment, havia fet
daurar el retaule i estucar a Olot la imatge de Santa Llúcia.
La devoció a aquesta senta, era molt arrelada entre els calongins. El
dia de la seva festa es col·locava la imatge al mig de l'altar, i s'hi celebrava
missa. La «Ina» feia editar cada any una estampa que era distribuïda entre
els assistents (154). A la sortida d'aquesta missa es feia la tradicional
matança del porc (155).
Com a detalls complementaris de la decoració, afegim que, en aquest
altar, hi havia un banc —amb respatller— adossat a la paret est de la
capella; era obridor, i en ell s'hi guardaven els vestits de Santa Caterina, les
tovalles de l'altar, etc. Hi havia, també un reclinatori (156).
Capella de la Mare de Déu del Remei
La següent capella, dedicada a la Mare de Déu del Remei, està molt
vinculada amb una de les famílies més antigues de Calonge: els Oliver
(157).
Un dels seus membres, Martí Oliver i Cruanas, (Calonge, 1793Vilabertran, 1860/70) va seguir la carrera eclesiàstica i esdevingué canonge
de l'Il·lustre capítol de la Col·legiata de Santa Maria de Vilabertran.
(153) Es conserva al Petit-Museu Parroquial. És curiós consignar el fet que, a la
rodalia, en una fondalada de la Serra dels Perduts, envoltada de boscúries i a un quilòmetre
llarg de Sant Pol, hi ha la Capella de Santa Llúcia de l'Arboç (1717) on el co-patró és, també
Sant Baldiri. Cf. J. BADIA, op. cit., p. 115.
(154) Se'n conserva una col·lecció al Petit-Museu Parroquial. Cal dir que moltes
persones de pagès, que no anaven mai a missa, el dia de Santa Llúcia feien quilòmetres per
assistir a l'ofici en honor de la Santa que se celebrava a les 6 del matí.
(155) Aquesta matança, com és sabut, en els seus orígens era un signe d'afirmació dels
cristians vells.
(156) Encara es conserva a la capella de Sant Isidre.
(157) Vg. CANER, Pere: Les masies de Calonge. (Contribució a l'estudi de la
pagesia calongina) I.E.G. Vol. XXI, pp. 335-336.
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Aquest personatge va testar que renunciava a uns certs drets legítims que
tenia sobre la casa pairal amb la condició que, a la seva mort, els seus
hereus bastissin un altar a l'església de Calonge dedicat a la Mare de Déu
del Remei, i en tinguessin cura (158), i que servissin tot el vi de missa (159).
Aquestes voluntats es van acomplir, i són encara avui els successors de
la família Oliver els que s'ocupen de la conservació d'aquest altar i els que
serveixen bona part del vi.
El retaule (160) es neoclàssic i fet d'obra. Al centre hi ha un arc de mig
punt que s'obre al cambril de la verge, al qual s'accedeix per dues escaletes
laterals. A banda i banda d'aquest arc hi ha tres columnes corinties de fust
estucat que imita marbre de colors, i capitells sobredaurats. Aquestes
columnes sostenen un entaulament clàssic, coronat amb un frontó triangular en el centre del qual hi ha un medalló amb els cors de Jesús i Maria,
pintats deficientment.
Abans, a l'arcada del cambril hi hagué una bambolina de color blau
cel.
La imatge de la Mare de Déu del Remei (161) també era vestida. Ella i
l'Infant estaven coronats i portaven sengles escapularis.
A les grades de l'altar hi havia sis canelobres de fusta, i un quadre que
representava la Verge vencent amb una llança la serp diabòlica.
La mesa era un gran bloc granític.
També hi havia, en aquesta capella, dues caixes de fusta una per als
vestits (162) i una per als ciris.

Capella de Sant Antoni Abad
És la capella de més reduïdes dimensions de l'església, de planta
rectangular, està coberta amb volta de mig canó i llunetes.
Estava dedicada a Sant Antoni Abad (163), advocació que ja es troba
documentada el 1588-89, i que torna a aparèixer en la visita del 1734,
juntament amb la de Sant Isidre (164).
(158) Segons Josefina Sardó i Oliver.
(159) Segons Pere Vidal i Sardó.
(160) L'únic que es conserva.
(161) Era, segons tradició, l'antiga imatge de Sant Eugeni, disfressada i convertida en •
Marededéu.
(162) En tenia d'ordinaris, i de més rics pels dies festius.
(163) Després de la Guerra Civil l'advocació fou canviada per la de Sant Antoni de
Padua.
(164) Arxiu Diocesà de Girona. Visites Pastorals, n.° 121, fol. 257.
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ
DE CALONGE
Església vella
I Altar Major.
II Altar de St. Miquel.
III Altar del Roser (1606-1750).
IV Altar de St. Isidre (1679).
V Altar del St. Crist (1606).
VI Altar de Sta. Caterina (1606-1700).
VII Fonts baptismals? (fins el 1750).

VIII Porta.
IX Altar de Santa Maria (des del 1532).
Dita del Puig. (1635), dels Àngels (1661)
i «de les esquelletes» (1678).
X Possible ubicació de la cripta..
XI Altar de Sant Daniel.
XII Cementiri.
XIII Barbacana.

Església nova (1740-1936)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Portalada principal (1767).
Cancell (1772).
Pica baptismal.
Accés al Castell.
Capella de Sant Miquel (1767-mitjans
s. XIX) i de Sta. Caterina màrtir i
Santa Llúcia (1829-1936).
Capella de Sant Eugeni (1752-mitjans
s. XIX) i de la Mare de Déu del Remei
(des de mitjans del s. XIX).
Capella de Sant Antoni Abad
(s. XVIII-1936).
Trona.
Banc i reclinatori del Vescomte de
Vilanova de Cabanyes (finals s. XIX).
Capella Fonda o del Sant Crist.
Verge del Primer Dolor.
Antiga porta a l'hort del Castell.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Església actual

i)

a)
b)
c)
d)
e)

J)
"O
O
m
)

Mare de Déu de Montserrat.
Baptisteri.
Capella del St. Crist (des del 1939).
Sant Antoni de Pàdua (des delÍ950).
Quadre de Sant Martí en oració.
(Ramon Reig, 1941).
f) Puríssima (des del 1941).
g) Desembaraç.
h) Altar Major.

n

)
°)
P)
i)
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Sagristia vella (fins el 1763).
Altar Major.
Sagristia Nova (1763).
Tribuna amb gelosies.
Capella de la Mare de Déu del Roser
(1750-1936).
Banc i reclinatori del Vescomte de
Vilanova de Cabanyes (finals s. XIX).
Trona.
Sepultures dels Ducs de Sessa.
Portalada lateral (1740).
Capella de la Mare de Déu dels Dolors
(des del 1734) i de Sant Eugeni
(1736-1772).
Capella de Sant Daniel (1767-1829)
de la Concepció o «de les Noies»
(1829-1936).
Accés al cor i al campanar.

Accés al Petit-Museu.
Casa Rectoral (1956).
Mare de Déu del Roser (1960).
Santíssim (des del 1953).
Quadre de Sant Martí bisbe.
(R. Reig, 1941).
Cancell de la porta lateral.
Sant Isidre (des del 1952).
Sant Josep (des del 1961).
Mare de Déu de Fàtima.
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En aquesta capella, durant la segona meitat de s. XVIII, hi foren
sepultats els membres d'una altra notable família calongina: els Lloret. A
l'Arxiu Parroquial, hi ha constància que, el 8 de març del 1743, «en lo Vas
de la casa den Lloret» (165), hi fou sebollida Caterina Lloret i Soler, muller
d'Antoni Lloret, pagès de la Vila, de 46 anys d'edat. El 22 de maig del
1752, ho fou Domènec Lloret, «Misser en dret sivil de edat/ uns sinquanta
y quatra anys clergue y Beneficiat» (166). I el 24 de setembre del 1754, el
citat Antoni Lloret, de 70 anys, que apareix, però, aquesta vegada, com a
«Negociant de la Vila» (167).
Anys després, el 17 de gener del 1783, hi fou sepultada una dama
italiana, Dona Benedicta Pizzinali, de 71 anys, «viuda deixada de Don
Joseph Lloret/ Capità de la Plassa de Espanya en Roma» (168). I el 16 de
juliol del 1788, «Don Pau Lloret, natural de Roma/ oriundo y habitant en
Calonge (169) fill d'ambdós.
El retaule d'aquesta capella era, segons tradició, un dels més antics
conservats (probablement de principis del s. XVIII). Bastit amb fusta
daurada, la imatge del titular estava flanquejada per dos parells de columnes d'entorxats. En tenia cura la família Roura, una de les promotores de la
indústria suro-tapera a Calonge.
El Sant Antoni «del porquet» era molt devot entre els pagesos i, sovint
cremaven grans ciris davant la seva imatge.

Capella del Sant Crist o Capella Fonda
La «capella fonda» és l'última que es troba a mà dreta.
De planta en forma de creu llatina, amb un petit creuer format per dos
enfondits a banda i banda, i té el doble, aproximadament, de la llargada
que les altres. Està coberta amb una volta de mig canó i llunetes, que
recolza en una cornisa decorada amb medallons fets amb guix.
En el fons d'aquesta capella, en una fornícula, hi havia la imatge del
Sant Crist, gran talla feta, segons tradició, amb la fusta d'un cirerer,
clavada en una creu negra, tornejada i amb aplics daurats. El Divendres
Sant es posava ajaguda damunt d'un coixí vermell sobre els graons de
l'altar major, per a ser adorada.
(165)
(166)
Lloret/ en
(167)
(168)
(169)

Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits, vol. II (1684-1775), fol. 81 v.
Loc. cit., fol. 107 v. En aquesta partida ja es precisa «en la tomba de Casa den
la Capella de Sn. Antoni».
Loc. cit., fol. 117 v.
Llibre d'Òbits, vol. III (1716-1818), fol. 37 v.
Loc. cit., fol. 52rv.-53v.
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Davant del Crist, hi havia unes grades amb el Sagrari. Una barana de
ferro forjat, tancava el presbiteri (170).
En els enfondits, hi havia dos confessionaris i una imatge petita de la
Dolorosa, amb el cor traspassat amb una espasa anomenada «la Verge del
primer dolor».
En aquesta capella s'hi ha fet, des de sempre, el monument, interessant
muntatge que pot entrar dins la categoria de l'art efímer popular i que, com
és sabut, es feia el Dijous Sant per a la reserva de l'eucaristia per al
Divendres sant
Ja al 1623, trobem en el Llibre de l'obra, algunes despeses per «fer el
monument» (171). El 1631 els obrers paguen dues lliures «per pintar lo
(170)
(171)

Se'n conserva un fragment al Petit-Museu.
Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra 1680-1868.
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monument» (172) i onze per «la tela del monument» (173). El 1634 es fa
adobar la caixa «ha hont esta tancat nostre Sr. en lo monument» i «per un
paper de agulles y un tafeta per lligar lo cal/ser se aporta al monument»
(174).
Existeix una partida del 1675, de 23 lliures i 25 sous «per drab de lli se
an fet quadres del muniment» (175). I, el 1680, trobem «per lo gasto de
fusta de fer algun banch/ per lo moniment» (176).
Adossat al mur Est d'aquesta capella i, orientat vers l'altar major hi
havia un important seient que feia parella amb un altre situat a la capella
del Roser. Ambdós els havia pagats el Vescomte de Vilanova de Cabanyes
(177). Eren de caoba i estaven encoixinats amb vellut vermell i amb un
reclinatori, per a tres persones, en el qual hi havia brodades les inicials
V.D.C.

Capella de la Mare de Déu del Roser
s

Es l'oposada a l'anterior. Ja ens hem referit àmpliament, en els
capítols precedents a aquesta advocació, la importància de la qual es va
traduir en un gran carregament barroc en l'ordenació litúrgica d'aquesta
capella.
Està coberta amb una volta de mig canó, amb llunetes, que es recolza
sobre una cornisa en la qual hi ha uns angelets fets amb guix que sostenen
unes garlandes de roses al·lusives als misteris del rosari.
Entrant a mà dreta hi havia una gran trona convexa amb gelosies de
fusta ben treballada, a la qual s'accedia des de la sagristia nova.
Després trobàvem la porta de la sagristia esmentada, amb plafons
rectangulars. A continuació hi havia uns llenços pintats molt ennegrits pel
fum dels ciris, els quals representaven miracles atribuïts a la Verge. En
l'enfondit del petit creuer hi havia un confessionari.

(172) Ibid.
(173) Ibid.
(174) Ibid.
(175) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra 1680-1868.
(176) Ibid.
(177) Aquest curiós personatge s'anomenava Josep Bonifaci Vilanova i Bou (Calonge,
1846-Barcelona, 1902). Advocat, amb la gran fortuna feta pel seu pare engrandí la casa pairal
i esdevingué un senyor feudal de l'època. Era cavaller del Sant Sepulcre i vescomte de
Vilanova de Cabanyes, per decret del rei Carles I de Portugal de data 8 de novembre del 1892.
Vegeu el nostre treball «En Vilanova de Cabanyes». Premi Ciutat d'Olot, 1978. «La
Garrotxa». Olot, 1978.
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El retaule que ocupava el fons de la capella, bastit a mitjans del
s. XVIII, era d'un barroc molt carregat amb profusió de motllures daurades i motius decoratius.
El presidia l'arcada d'accés al cambril de la Mare de Déu, flanquejada
per dos parells de columnes salomòniques que sustentaven una semicúpula. Una balustrada de fusta la tancava i a ambdós costats hi havia una
parella d'àngels adoradors (mòbils).
L'antiga i prodigiosa imatge de la Verge era sedent i anava vestida
amb robes. Portava corona de plata, mantellina i arracades i mantell.
Tenia la cara com de porcelana i duia a la mà dreta el rosari, mentre que
amb l'esquerra sostenia el nen Jesús que també anava vestit amb robes i
coronat amb. corona de plata (178).
A banda i banda del retaule hi havia les imatges dels dos sants
popagadors de la devosció del rosari: Sant Domènec i Santa Caterina de
Siena.
A les grades de l'altar hi havia una imatge de Sant Josep i dues
palmatòries de plata que havien estat donades pel Dr. Joseph Mont:
«ítem vull que tota la plata obrada que lo tindrà en lo dia / de la meva
fi, ço es culleras furquillas y capsa, sia convertit per mos manumissors
en dos palmatòries de plata, las qual vull sian posades devant N Sra
del Roser (...)»(179).
A banda i banda de la mesa hi havia dues portes dissimulades sota
plafons que conduïen a una petita estança on es guardaven les gerres d'oli
per la llàntia de la capella.
Davant del retaule hi cremaven grossos ciris de prometences. També
hi havia una colla d'ex-vots, d'entre ells, alguns quadrets que representaven miracle de la Verge (amb el to d'ingenuïtat característic d'aquestes
representacions) i una trenes.
A l'esquerra trobàvem un altre confessionari, unes pintures molt
fosques i un banc adossat a la paret.
En aquesta capella s'hi feren alguns enterraments:
El 1766 «Theresa Bassa y de Almar viuda deixada de Joan Carreras
Negosiant de Bagur» (180).
El 1772 «Joan Alenya y Rotllan del mas ( . . . ) en lo sentro de dita

(178) Les corones ja són esmentades en la Visita Pastoral del 1777. (Arxiu Diocesà de
Girona. N.° 137, fol. 525).
(179) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de Testaments, 1744-1842 (fol. 201).
(180) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits. Vol. II, 1684-1775 (fol. 141).
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Iglesia davant de la capella de Na Sra del Roser» (181).
El 1779, Domènec de Valmana (182).
Tenia cura de l'altar del Roser la família Veray-Pallimonjo (183).

Capella de la Mare de Déu dels Dolors
Després de passar pel vestíbul de la porta lateral, arribàvem a la
Capella de la Mare de Déu dels Dolors.
Ocupava el braç meridional del creuer de l'antiga església romànica i
estava dedicada a Santa Maria. En aquest altar, hi havia, entre molts
d'altres, el Benefici de la Mare de Déu del Puig fundat per Bernat del Puig
el s. XIII, i el de la Mare de Déu «de les esquelletes» (184). El 1661 la
trobem dedicada a la Mare de Déu dels Àngels (185) i, des del 1734 a la dels
Dolors (186).
A l'altar d'aquesta capella hi havia la creu dita «dels improperis»,
sense el crucificat, i amb una tovallola de serrell daurat. Al fons, en un
re tauló hom hi veu pintats els atributs de la passió: la corona d'espines, els
claus, el martell, les tenalles, la columna, etc.
Davant de la creu hi havia la imatge de la Pietat que anava vestida amb
robes (187) i sostenia sobre els seus genolls la imatge del Crist mort.
Portava, com és freqüent en aquests tipus d'imatges, la corona i el cor amb
les set espases, tot de plata.
A les grades de l'altar es veneraven tres reliquiaris, també de plata,
l'un amb les relíquies de Sant Martí Bisbe, l'altre amb les de Sant Francesc
Xavier i l'altre (ja esmentat) amb les de Sant Eugeni.
Completaven el conjunt alguns angelets de cos sencer, dos globus de
vidre amb flors, i els corresponents canelobres.
Tenia cura d'aquesta capella la Sra. Roura.
El divendres abans de Setmana Santa començava el septenari dels
Dolors, al qual eren convidats famosos predicadors.
(181) Ibid. (fol. 117 v.).
(182) Id. Llibre d'Óbits. Vol. III, 1776-1818 (fol. 15 v.).
(183) El 1960, aquesta família va regalar la nova imatge de la Verge.
(184) Arxiu Diocesà de Girona. Visita Pastoral del 1532. N.° 39, fol. 17. Hi ha notícia
d'aquest Benefici en l'Arxiu Parroquial de Calonge, en una còpia del Llibre Consueta de la
vila i parròquia de Calonge feta el 1911.
(185) Id. Visita Pastoral del 1661. N.° 101, fol. 25.
(186) Id. Visita Pastoral del 1734. N.° 121, fol. 170.
(187) Tenia diferents vestits, negres i morats. Fou restaurada a la Bisbal.
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El primer dia del septenari es col·locava un aparell enmig de l'església,
amb la imatge de la Verge del primer dolor (ja citada en parlar de la capella
del Sant Crist).

En el basament de les columnes que flanquegen la porta principal, hi ha l'escut de la
vila de Calonge, amb corona marquesal i escortat de llambrequins barrocs.
Escuts acoblats a la llinda de la portalada principal (vers el 1767), amb les armes dels
senyors del castell. El de l'esquerra correspon a Bonaventura Osorio de Moscoso,
Felípez de Guzmàn, Dàvila, Sarmiento de Valladares, Hurtado de Mendoza; i el de
la dreta a la seva esposa, Ventura Fernàndez de Còrdova, Folch de Cardona,
Aragón, Requesens i Anglesola. En la cimera hi ha la corona marquesal i els envolta
el collar de l'ordre del Toisó d'Or, perquè membres d'ambdues famílies n'eren
cavallers.

Capella de la Puríssima Concepció
0 de la Mare de Déu de les Noies
Finalment, trobàvem la capella de la Concepció.
Tenia un retaule semblant al de la seva oposada, Santa Caterina.
A la part central, una talla de la Puríssima. Representava una noia
jove, de llarga cabellera, amb les mans creuades sobre el pit, manell daurat
1 vestidures bufades, com si tota ella ascendís amb una ventada (188).
Sobre l'altar, un bagul de vidre amb una imatge jacent de la Verge.
(188) Aquesta imatge havia quedat molt ennegrida pel fum dels ciris. En temps de
Mn. Esparch, una monja carmelitana, la germana Anita, li va repintar les mans i la cara. Hom
diu que més que una Verge va semblar des d'aleshores una actriu.
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La denominació «de les noies» li venia donada pel fet que sempre
havien tingut cura d'aquest altar noies solteres, les pabordeses o «pobordeses».
Ja el 1681, els obrers escrivien:
« ( . . . ) Avem donat a las pobardesas de Nostra/ Sra. del Ciri aviam
venut i elles devian tres lliures ( . . . ) » (189).
N'hi havia dues anyals. El dia 8 de desembre es feia una gran festa. Es
treia el bagul en processó pel poble, acompanyat d'atxes i orquestra.
Aquell dia entraven les noves obreres.
Durant la celebració litúrgica es posaven unes grosses paneres que
eren beneïdes al costat de l'altar. Després les pobordeses repartien un tall
de pa a cada un dels assistents.
A la tarda, es tocaven sardanes a plaça, i les pobordeses estrenaven un
vestit que compraven amb els diners de la venda de l'oli de la llàntia que
havia sobrat durant l'any (190).
Consta documentalment que, el 2 d'agost del 1852 s'havien pagat 381
rals al fuster Amer Casademont «per lo llit de nostra Senora de Agost»
(191). I que, el 30 de juny del mateix any se n'havien pagat 240 al pintor de
la Bisbal Gaietà Mercader per haver-lo decorat (192).
Mercader, el 1848, ja havia daurat la Urna i pintat sis àngels. El 8 de
març del 1852 es troba novament documentat:
(...)
«per haber pintat la/tela del Monument, cuatre palits y nou/floreras
tot per la Obra consta ab recibo
265 r.»
És l'artista del qual ens han restat més documents escrits, almenys
durant el s. XIX (193).
El Cor
Després de la capella de la Mare de Déu de les Noies, trobem la porta
(189) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra. 1680-1868.
(190) Cap noia no podia ballar fins que les pobordeses no l'entraven a la rotllana de la
sardana.
(191) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra (1680-1868).
(192) Ibid.
(193) Gaietà Mercader i Serra, nasqué a la Bisbal d'Empordà el 27 de juliol del 1795,
fill de Mateu Mercader, mestre de cases d'aquesta població, i d'Anna Serra. Fou pintor i
daurador. Casà amb Thomasa Fàbrega de la qual tingué un fill, que havia de ser el famós
pintor Benet Mercader i Fàbrega (la Bisbal d'Empordà, 1821-Barcelona, 1897). Es va casar
en segones noces amb Bàrbara Pujol. Morí a la Bisbal el 21 d'agost del 1866. (Dades
obtingudes a l'Arxiu Parroquial de Santa Maria de la Bisbal).
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del cor amb una escala d'accés, feta a principis de segle. Després de tres
trams arribem al cor.
La barana, de barrots tornejats, té uns forats en els quals, en les grans
solemnitats, s'hi posaven ciris.
L'harmònium, de la casa Navas (194) fou comprat, per subscripció
popular, a últims del s. XIX. Sobre el seu teclat hi ha l'escut del Vescomte
de Vilanova de Cabanyes, el qual hi devia contribuir amb una quantitat
més important.
També en el cor s'hi troba el «rotllo» (195) de les campanetes col·locat
sobre dos suports de fusta treballada que representen figures humanes. Hi
ha restes de motius pintats; es toca en dir el «Glòria in excelsis Deo» durant
la Missa del Gall.
I aquí acabaria el nostre hipotètic itinerari per l'església de Calonge.
Qui habria de dir que gran part d'aquest patrimoni de segles s'havia de
perdre en el decurs d'una nit?

LA GUERRA CIVIL
Als primers dies després de l'Aixecament Militar, es reuní el Comitè
de Milícies Antifeixistes de la població. El batlle de Calonge, que era
aleshores Nisu Vila, va adreçar-se als membres del Comitè i els va demanar
que, passés el que passés, respectessin el temple parroquial (196). De
primer moment tots s'hi van avenir i el batlle es féu càrrec de la clau. Però,
poc després, concretament la tarda del dijous, 23 de juliol del 1936, va
arribar a Calonge una camioneta amb membres de la F.A.I. Els seus
ocupants, en veure intacte el temple parroquial mentre a la resta de
poblacions de la comarca la destrucció ja s'havia consumat (197), enervaren als «milicianes», el quals, finalment convençuts, exigiren la clau a
l'alcalde (198). Aquest a l'últim els la va lliurar.

(194) Té 22 registres i 5 escales completes.
(195) El «rotllo» ja és esmentat el 1624, any en què s'esmenta una partida per «adobar
lo rotllo» (Cf. Llibre de l'Obra, 1617-1679).
(196) Conten que Vila va fer el següent raonament, molt simple però molt encertat:
«Si guanyem, tot això serà nostre. Si perdem, d'aquí quatre dies ho tornaran a aixecar.
Per tant, no val la pena que destruïm res».
(197) Vegeu per aquest aspecte Pla, Josep: El meu país, obra completa, vol. n.° 7. «El
barroc d'estar per casa», pp. 163-164.
(198) Els de la F.A.I. preguntaren: ^Com és que per tot arreu les esglésies ja són
cremades i en la d'aquest poble encara no hi heu fet res? Aleshores els del Comitè cridaren:
«la clau!, la clau!». Nisu Vila, per fi els la va llençar tot dient: «teniu i feu el que volgueu».
í
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El grup de milicians i força gent del poble que hi hagué de participar,
vulgues que no vulgues, van començar aleshores la destrucció del temple
de Sant Martí.
Les riqueses acumulades durant segles s'havien de perdre irremissiblement en unes poques hores. Cal dir que com a molts d'altres llocs on el
temple era situat al bell mig del medi urbà, no s'incendià l'edifici per mor
que les flames no es propaguessin a les cases veïnes.
La devastació, però, fou absoluta. Tots els retaules, el mobiliari, les
trones, confessionaris, etc., van ser destrossats a cops de mall. Les talles de
l'Altar Major van rodolar graons avall fins al carrer. L'únic retaule que se
salvà fou el de la Mare de Déu del Remei. Recordem que era també l'únic
bastit amb maó estucat i per aquest motiu difícil de trencar. Una columna
però, va resultar afectada, i es perderen la imatge i tots els complements
litúrgics.
Sortosament, l'Arxiu Parroquial, font d'interessants dades, es salvà.
Segons els testimonis presencials, els destructors estaven presos d'una
mena de fúria. La gran baluerna del retaule major va començar a ser
destruïda per la part inferior de les columnes, amb el perill evident, que
tota l'estructura es desplomés sobre els propis destructors.
Prou tractaren el batlle i el Dr. Murlius, metge de la població —que
era francmaçó, i d'un grau molt elevat— de dissuadir-los. Tot fou inútil.
L'exedra hagué de ser arrencada amb l'ajut de cordes. Quan finalment es
desplomà —enmig d'un núvol de pols— es va comprovar que era feta d'una
sola peça.
Una de les poques coses que Vila i Murlius aconseguiren salvar fou
l'harmònium amb el pretexte que era molt valuós i podia servir per a tocar
a l'Escola.
Conten que alguns dels destructors a més representaren un escarni de
processó. Un passejava per la Plaça Major revestit amb casulla i amb una
creu, i parodiava benediccions enmig de la befa i l'escàndol general.
Les restes s'anaven carregant en camions davant l'església. Durant
tota la nit d'aquest tràgic dijous, les anaven transportant fins al pont de
l'Escorxador a les afores de Calonge, on foren cremades i llençades a la
riera (199).
Cal advertir que tant el rector, Dr. Mercader, com el vicari, Mn.
Joaquim Poch, ja havien fugit del poble.
Evidentment tota l'orfebreria va desaparèixer. Es té notícia que algu-

(199)

Caigueren 18 viatges per a transportar totes les restes.
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nes peces foren guardades per persones del poble i retornades a la parròquia. D'altres degueren ser robades i mai més no se n'ha sabut res.
Després de la destrucció, la porta del temple fou segellada. Més
endavant, però, s'obrí de nou i es profanaren les tombes. Fou aleshores
quan se sentiren com arreu, les absurdes frases, fruit de la ignorància, que
els capellans havien enterrat les víctimes dels seus assassinats a l'església,
etc.
Aleshores l'església fou convertida en magatzem de la Cooperativa
Agrícola de la població; en les capelles s'amuntegaven les patates, els
llegums, les gàbies d'animals, etc.

Detall de la cornisa barroca de la capella del Roser (vers el 1750). Un «putti»
sustenta dues garlandes de cinc roses cadascuna, al·lusives als misteris del rosari.
(Fot. Queralt).

A més de tota la dimensió d'anticlericalisme rancuniós que podien
tenir aquests fets tan lamentables i d'altra banda comuns a la majoria
d'esglésies del bisbat en particular i del país en general, cal dir que des del
punt de vista artístic i material la pèrdua fou molt important. Es fa impossible valorar amb aproximació el volum de riqueses perdudes. No solament
tocant als retaules sinó també per la gran quantitat de peces d'orfebreria i
vestidures litúrgiques que desaparegueren en el transcurs d'aquesta tràgica
nit.
Durant la guerra civil, les campanes de Calonge, com les de molts
altres indrets, foren destruïdes per a fondre-les i fer material bèl·lic. Foren
trencades a cops de mall i els fragments llençats des de dalt de la torre.
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Després, per a tocar a peix, fou traslladada al cloquer la campana de la
capella de les Germanes Carmelitanes de la Caritat (200).
També, durant l'enfrontament bèl·lic es va anunciar des de dalt del
campanar l'arribada d'un suposat vaixell rus que havia de portar queviures
i ajudes a la població. Malauradament pels calongins que anaren a la platja
a rebré'l, resultà ser el «Canarias» el qual dispersà els badocs amb unes
quantes canonades.
Acabada la guerra, es feren uns trets victoriosos des de dalt del
campanar.

L'ESGLÉSIA DE LA POSTGUERRA
Hom ha dit, i és cert, que l'església de Calonge fou de les últimes a
ésser destruïdes i de les primeres a restaurar-se. I amb ella la vida religiosa
«oficial» de la població.
El 6 de febrer de 1939, l'endemà de l'entrada dels «nacionals» se
celebrà una missa a la plaça de la Concòrdia, dita des d'aleshores de la
«Victòria» (201).
El 31 de juliol del mateix any, prengué possessió del seu càrrec el nou
rector, Mn. Esteve Jou i Parés, amb solemnitat «aqui inusitada: Rebuda
general, arc de triomf, música, discursos, etc.» (202).
Cal dir que aquest rector faria una gran tasca, ja que va actuar com a
element pacificador en un poble fortament dividit i ressentit.
RESTAURACIÓ
El 20 d'agost del 1939 quedà formada la Comissió de Restauració de
l'església parroquial i la casa rectoral. D'acord amb el batlle, foren designats els calongins Alfons Vidal i Cruanas, Florenci Vilar i Vila i Josep
Mestres i Figueras. Tot seguit, es va obrir una subscripció pública.

(200) Aquesta petita campana dedicada a Sant Joan Baptista, havia estat la de l'antic
Hospital de Calonge. Després fou amagada a la rectoria. Posteriorment s'autoritzà a ser
reutilitzada pel col·legi de les Germanes Carmelitanes, segons document del 20 de maig del
1896 (Cf. Llibre de Baptismes, vol. XIII) (1894-1912). La campana, que fou batejada amb els
noms de Joana, Maria i Lluïsa, té la següent inscripció: «IOANNES BATISTA ORA PRO
NOBIS»; i la data 1679. Està decorada amb uns relleus de campanetes i una figura del titular.
(201) CASAS, M.a Carme: Calonge. Calonge, 1976, obra inèdita, p. 52.
(202) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'obra, 1680-1868. Notes interessants.
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Imatge del Sant Crist
«El dia 12 de novembre segon dia de la Festa Major/ es beneeix i
estrena un Sant Crist de gran tamany (3m.60 amb la creu) ofrena de la
Sra. Lluïsa Domènech Vda. Duran. Es la/ primera imatge que entra
a l'Església i ho fa solem/nement cor d'homes i de noies dirigits per
Mn. Albert/Vidal ofici solemne i sermó. Havia sigut dipositat/ en
l'antic convent de les Germanes Carmelites i des d'alli fou portat
procesionalment a l'Església amb/ cants i musica» (203).
Aquesta talla fou feta a la Casa Rius de Barcelona reproduint el Crist
de l'Agonia de Limpias (204).
Imatge de la Puríssima
El dia 8 de desembre es va beneir la nova imatge de la Puríssima,
present de Marina Galceran (205), que fou col·locada provisionalment a
l'altar del Remei.
Cal dir que tots aquests actes es revestiren d'una solemnitat especial i
que l'església s'omplia no solament en aquestes diades sinó tots els diumenges i festes de precepte. Era la reacció lògica de molta gent temerosa de
represàlies. Lentament es retornà a la normalitat.
El nou Altar Major
El 1940 es projectà el nou altar major. En un principi es va pensar a
reproduir el retaule desaparegut, però el gran cost d'una obra d'aquestes
característiques en uns moments econòmics tan crítics, féu desistir del
projecte.
En el seu defecte es va decidir construir un altar que, d'alguna manera, recordés l'anterior. Així el rector de la parròquia en una instància
datada el 7 d'abril de 1940 i adreçada al Bisbe de Girona, exposava:
«Es deseo de este vecin/dario llenar el gran hueco que presenta el
presbite/rio que mide mas de 11 metros de ancho y 14 de altura, con
algo que recuerde el magnifico retablo/ del altar que fue destruído
por los elementos rojos/ de esta Villa» (206).
(203) Ibid.
(204) Arxiu Parroquial de Calonge. Instància de sol·licitud al Bisbe de Girona datada el
28-X-1939, amb resposta favorable del 8-XI-1939.
(205) Instància del 30-XM939, amb dictamen favorable del 4-XII-1939 (Arxiu Parroquial de Calonge).
(206) Arxiu Parroquial de Calonge. Instància de 7-IV-1940, amb resposta favorable.
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El projecte fou encomanat al pintor i arquitecte, Ramon Reig i
Corominas (207) el qual, tot inspirant-se en el retaule anterior va dissenyar
un presbiteri amb 10 columnes de capitell corint i fust llis les quals sostenien un entaulament que era la continuïtat de la cornisa superior de la nau.
La disposició de les columnes exentes, fou pensada en dos grups de
tres a banda i banda i quatre en el fons. En els intercolumnis de les centrals
hi havia d'haver la imatge del titular sota d'un plafó amb els seus atributs
episcopals. En els laterals sengles quadres referents a la vida del patró,
també sota dels corresponents plafons.
L'altar que finalment es va construir fet amb mamposteria, estuc,
fusta i relleus de terra cuita portats de Barcelona, es va cenyir al projecte de
Reig amb algunes simplificacions importants.
En lloc de columnes exentes es feren mitges columnes i el seu nombre
es va reduir a vuit i dues a banda i banda adossades a segles pilars i quatre
de fons. Se suprimiren també els dos plafons superiors laterals.
(207) Ramon Reig Corominas, nasqué el 4 de novembre del 1903 a Manila (Filipinas)
on vivien accidentalment els seus pares. De molt petit va venir a Figueres. Estudià el
batxillerat en aquesta ciutat, i ingressà a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Abans d'acabar la carrera va prendre part en unes oposicions per a Professors de dibuix
d'Institut d'Ensenyament Mitjà, s'adjudicà la càtedra de dibuix de l'Institut de Burgos, i passà
més tard al de Figueres on exercí fins a la seva mort.
Era membre corresponent de la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando de
Madrid, de la de Sant Jordi de Barcelona i de la de Toledo. Era també membre de la Comissió
de Monuments de Girona i del Patronat per a la restauració de Sant Pere de Roda. Formava
part del Patronat de Santa Maria de Vilabertran, membre de l'Institut d'Estudis Gironins i del
d'Estudis Empordanesos, Secretari de la Comissió del Museu de l'Empordà i un dels fundadors de l'Associació de Música de Figueres. Va celebrar exposicions de les seves obres
pictòriques a Madrid, París, Barcelona, Bilbao, València, Girona, Mataró, Palmas de Gran
Canària, Londres, Estats Units, i a les biennals Hispano-americanes, a més de les seves
exposicions a Figueres.
Havia publicat els llibrs: «La acuarela en Espana» i «La Costa Brava vista pels seus
millors pintors». Havia també publicat nombrosos articles sobre temes d'arquitecura, pictòrics, musicals i d'altre índole, a revistes i publicacions. Era crític musical en el setmanari
«Empordà» i en el mateix havia publicat molts articles sobre els temes indicats.
A més de l'Església de Calonge, havia decorat la de Els Límits, la d'Arenys d'Empordà i
la casa Comes de Manresa. A l'Església Parroquial de Sant Pere de Figueres, els plafons de
l'altar del Sagrat Cor, i diverses pintures murals a l'església de Nostra Dona de la Misericòrdia
(antic Hospici) de Girona. Els seus quadres figuren al Museu d'Art Modern de Barcelona, al
Museu Provincial de Girona, al Museu de l'Empordà de Figueres i als Museus.de Manresa i
Badalona. Havia obtingut un ler. premi d'aquarel·la a l'«Exposición Nacional de Bellas
Artés» de Madrid; un altre ler. premi en una Exposició de Badalona, i un altre a l'«Exposición Provincial de Bellas Artés de la Diputación» de Girona. Morí a Figueres el 2 de desembre
el 1963.
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Detall del cancell de la porta principal (1772) amb plafons de motius geomètrics.
(Fot. Queralt).
L'evangelista Marc. Detall de les grisalles de la nau. Obra probable d'uns pintors
mataronins (1861). (Fot. Queralt).

Ramon Reig va pintar dos olis, l'un amb la imatge de Sant Martí Bisbe
i l'altre del patró en actitud de pregar. Sota seu i sobre les portes de les
sagristies es feren uns rectangles amb inscripcions (208).
Aquestes dues pintures, molt discretes, són de cànon allargat i estan
dotades d'un cert tenebrisme.
*•

Noves campanes
Per la Festa Major del 1941, es beneïren les noves campanes, que
havien estat foses a la casa Domènech de Barcelona i que foren subvencionades pel Sr. Roura.
(208) Sota Sant Martí Bisbe: HIC EST MARTINVS / ELECTVS DEI PONTÍFEX.
Al peu del patró pregant: INVICTUM AB ORATIONE / SPIRITVM NON RELAXABAT/ Sobre la porta de la Sagristia Nova: ARA MÀXIMA PERPETVO PRIVILEGIATA.
A sobre de la Sagristia Vella: INSTAVRATVM ANNO DOMINI MCMXLI/.
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Van ser portades a l'interior de l'església i d'allí, amb l'ajut d'uns
ternals i d'unes cordes portades expressament de Girona es pujaren a la
torre (109).
Foren batejades amb els noms de Martina (1800 Kg.) i Adelina
(1200 Kg.) (210).
El 1955 fou instal·lat un parallamps sobre el penell del campanar.
Per a completar el conjunt es van perfilar les llunetes de la volta.
Les obres foren subvencionades pel calongí Josep Roura, que fou
president de la Cambra de Comerç a Londres, i que va trametre el donatiu
des de l'esmentada ciutat.
El resultat fou molt magre. Els tons rosats i blancs contrastaven i
contrasten amb els grisacis de la nau. Els calongins acostumats a la sumptuositat del retaule anterior sempre han considerat l'actual presbiteri com
un substitut de mal gust. Evidentment ho és, i alhora un testimoni eloqüent
d'una època de recessió econòmica i d'un triomfalisme aparent i fatu.
El nou retaule major s'inaugurà tot coincidint amb la Festa Major, el
dia 12 de juliol del 1941. Apadrinaren la cerimònia el dit Sr. Roura i la
Sra. Àngela Boada Vda. Erugues, representats respectivament pels seu fill
Fernando Roura i la Sra. Teresa Sabaté de Turró. El Bisbe hi assistí de mig
pontifical i va predicar el Dr. Carles Salicrú.
N

Nous grups parroquials
El desembre del 1939 havia estat creada a Calonge la secció masculina
de l'Acció Catòlica. El 1940 ho fou la femenina, i l'any següent prèvies 26
conferències religioses apologètiques, es va formar el grup d'homes d'Acció Catòlica, en el si del qual s'establí un cercle d'estudis.
Anys després es va crear el cor parroquial amb algunes veus notables.
Segueix l'obra de restauració
L'obra de restauració iniciada per Mn. Esteve Jou, fou prosseguida
pels rectors successius.
(209) Va caldre enderrocar el mainell que existia entre els finestrals de migdia, el qual
posteriorment fou refet.
(210) A la campana Martina s'hi llegeix la següent inscripció:
«LAUDEMUS DEUM NOSTRUM/ IN CONFESSIONEM BEATI MARTINI/
ANNO DOMINI MCMXL REGENTE ECLESIAM DEI PIO PAPA XII/ GREGEM GERUNDEUSEM ANTISTITE JOSEPHO CARTANA/ HISPANIARUM
DUCE FRANCO INVICTO/ (POPULI) CALONGE».
Hi ha també els escuts papal, episcopal, d'Espanya i de la vila.
A la campana Adelina hi ha una simple creu gravada i la inscipció:
«ADELINA/ ANNO DOMINI MCMLI».
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En temps de Mossèn Joan Bosch i Riera es féu la talla de Sant Martí
obra de l'imatger Claudi Rius de Barcelona (211).
Cal dir que en un principi es va pensar a representar-lo com a bisbe,
però la gent del poble, que sempre l'havia vist com a genet, s'hi oposà i
finalment fou fet en l'actitud típica de partir la capa amb el captaire.
També en aquesta època es feren els nous passos del via crucis, pagats
pel Sr. Roura, i dissenyats pel calongí Joan Isern.
Mossèn Joan Cros, féu fer una barana de ferro que tancava el presbiteri, dissenyada també per Isern. En el seu temps es col·locà la nova imatge
del Remei, es feren els nous altars de Sant Antoni (1950) i el de Sant Isidre
(1952) (bastit a les escoles professionals Salesianes) i el Dosser del Sant
Crist.
A l'interior del temple l'obra més important fou la reforma de l'absis
de l'antiga capella del Roser que es va convertir des d'aleshores en la del
Santíssim.
Les obres foren projectades per l'arquitecte Anton Perpinyà i dirigides per Narcís Serra, aparellador.
S'enderrocaren les restes de l'antic altar i es va transformar l'absis
poligonal en semicircular mitjançant un envà fet de maó sobre una socolada de pedra de Banyoles. En aquest mur s'hi realitzaren uns frescos obra
dels pintors Jordi Domènech i Ismael Balanyà (212).
Representen el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos. A la
part central apareix Jesucrist en actitud de beneir, voltat de deixebles i
personatges. A banda i banda hi ha sengles parelles d'àngels com també a
la part alta de l'exedra (213). El conjunt es va completar amb un altar de
pedra artificial i una barana de ferro.
Nova casa rectoral
L'antiga rectoria quedava allunyada de l'església i no reunia condi(211) Instància de 14 d'agost del 1942.
(212) Ismael Balanyà i Moix, nasqué a Montblanc (Tarragona) el 1921. El seu pare ja
era pintor i ell fou el seu primer mestre. Format a l'escola Massana de Barcelona i a la de
Belles Arts de París, ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives. Des del
1965, Professor de pintura mural a l'Escola Massana de Barcelona.
Obra: Realitzà algunes capelles de barri de Montblanc quan tenia 17-18 anys. En
col·laboració amb Jordi Domènech va pintar a l'església de la Mare de Déu de la Serra; a
Montornès del Vallès (església parroquial: pintures murals i plafons per a retaules). Posteriorment, i ja independitzat, va pintar la cúpula de la Capella de les Relíquies del Monestir de
Poblet i uns plafons del Monestir de Montserrat (botigues d'abasts). Després abandonà la
pintura mural i es dedicà a l'oli, amb un fort expressionisme líric. S'ha dedicat també al
grafisme i a les maquetes per a llibres. També ha treballat esporàdicament el tapís i el mosaic.
(213) Aquests àngels flanquegen la inscripció EGO/SUM/PANIS/VITAE.
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cions. Això va motivar que es pensés en la construcció d'una nova casa
rectoral. Els terrenys de l'antic cementiri foren netejats i desbrossats pels
soldats d'un campament que hi havia aleshores a la Vall de Ruàs. Es va
adquirir un terreny col·lindant i allà es bastí la nova edificació adossada a la
Sagristia que fou beneïda l'li de novembre de 1957 pel Bisbe, Dr. Josep
Cartanà.
Els últims temps
Després del Vaticà II la reforma litúrgica va motivar una darrera
ordenació al presbiteri. El projecte fou fet en temps de Mn. Pere Surribas
per la Casa Raventós d'Hospitalet, l'any 1963. Es va canviar totalment el
sòl de l'altar i se suprimiren la barana de ferro i també —lamentablement—
els graons de pedra granítica. En el seu lloc es va pavimentar amb marbre
negre. La nova mesa es féu de marbre color crema amb un baix .relleu
al·lusiu al Bon Pastor i també dos ambons del mateix estil que l'altar: el de
l'Evangeli amb un relleu de Sant Pau i el de l'Epístola amb una simple creu.
Al fons del presbiteri es féu una mampara de fusta i davant seu uns
seients per al celebrant i l'escolania.
Sobre l'altar un baldaquí de fusta suspès del sostre amb aplicacions
metàl·liques (els símbols de la Trinitat i el Kyrie Eleyson) penjant d'ell una
creu de fusta amb el Crist crucificat.
També en aquesta època se suprimiren les trones i en el seu lloc es
col·locaren els dos quadres pintats per Reig. El conjunt és d'un confusionisme notable i d'un poc gust manifest.
El més greu, però, fou que es va pavimentar la nau amb mosaic
hidràulic, amb la qual cosa quedaven ocultes les magnífiques lloses de les
sepultures.
El 1961 es féu el nou altar de Sant Josep, neo-barroc amb les imatges
del titular i Santa Llúcia i Sant Cristòfol.
Es va reformar altra vegada el presbiteri del Santíssim. L'altar va
traslladar-se a la capella del Remei per a substituir —malauradament—
l'antiga mesa granítica.
Cal dir que si desgraciades foren les restauracions que es feren en la
postguerra, no gensmenys ho van ser les que seguiren a la reforma litúrgica. I si als anys quaranta, les circumstàncies polítiques i econòmiques
poden, si no justificar, almenys explicar el poc criteri de les reformes, es fa
molt més difícil comprendre la manca d'encert que va seguir al Concili i els
disbarats estètics i artístics que es dugueren a terme.
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El Patronat «bisbe Cartanà»
Obra important d'aquest període fou la construcció de l'edifici del
Patronat «bisbe Cartanà», de projecció parroquial, bastit en els terrens de
la plaça de la Doma aprofitant el mur d'una casa del s. XVIII, amb porta i
finestres de llindes granítiques.
L'edifici fou dotat de biblioteca, sala casal i sala d'actes.
Els Festivals de Música
Per ajudar a subvencionar l'última reforma del presbiteri s'iniciaren a
l'interior del temple parroquial els festivals de Música de Calonge que se
celebraren del 1967 al 1970, data en què ja iniciada la restauració de la
plaça del Castell, se" seguiren ací amb gran èxit.

Detall de les campanes del rellotge que coronen el cloquer de Sant Martí La dels
quarts és del 1716 i la de les hores del 1772. Ambdues porten i^-rip^ons marianes
(Fot. Queralt).
Altar neoclàssic de la Mare de Déu del Remei. Fou bastit a l'últim terç del s XIX
per voluntat del canonge Martí Oliver i Cruanas. És l'únic de l'església que subsistí
després dels fets del 1936. Com afirma Josep Pla, aquestes obres tenen un «creixent
valor arqueològic». (Fot. Queralt).
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El Petit-Museu Parroquial
El 1977 en el pis superior de la capella del Roser fou muntat el
Petit-Museu Parroquial amb el fi de recopilar les peces d'interès històric i
artístic vinculades amb la vida religiosa de Calonge al llarg del temps.
El muntatge és senzill i el nombre de peces, limitat.
Amb criteri pedagògic, però s'intentà una disposició cronològica que
permetés seguir sense confusions les distintes etapes (214).
Últimes restauracions
El 1978-79 s'niciaren les obres de restauració de les restes romàniques
que romanien amagades sota l'enguixat fet en època barroca.
Fins ara, dos arcs de l'antiga nau de l'epístola i dos llenços interiors de
l'ala meridional del creuer.
Hi ha el projecte de continuar aquestes obres per a deixar vistos els
murs antics, amb un criteri restaurador respectuós, que valori desapassionadament totes les èpoques.
En aquest sentit, creiem que les grisalles de la nau tenen prou interès
corn per a restar «in situ»; o en qualsevol cas, com per a ser arrencades per
tècnics i traslladades a suports adequats. Però mai sacrificar-les en ares a
descobrir els murs romànics. Seria un greu error de perspectiva històrica el
pretendre, alentats per un purisme del quan han pecat moltes restauracions, el criteri de valorar la pedra vista damunt de totes les coses, oblidant
que aquest pot ser un gust d'època tan variable com el que, en moltes
ocasions, les va amagar.

EL RELLOTGE
En el Llibre de l'Obra es fa menció el 1619 de «lo relotge de sol sta
sobre la porta de la/ sglesia» (215).
Les primeres notícies que trobem del rellotge mecànic de l'església
són del s. XVII (216).
El seu primitiu emplaçament devia ser en el campanar i les esquelles o
campanetes dels quarts i de les hores estarien sobre l'ala meridional del

(214) Oferim en un apèndix el seu inventari general.
(215) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra (1617-1679).
(216) Ibid.
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creuer (recordem l'advocació de la Verge «de les esquelletes»).
En bastir-se de nou l'església a mitjans del s. XVIII les campanes
devien ocupar el coronament de la façana principal, almenys així ho
sembla en la pintura de Lloret que hem mencionat.
En fer la reforma del campanar, s'instal·laren dalt del pinacle que el
corona amb un suport de ferro i un penell acabat amb una creu. La dels
quarts és de l'any 1716 i la de les hores del 1772 (217).
L'antiga maquinària del rellotge tenia peces de pedra (218).
La nova fou instal·lada el 1966 pels tallers Roquetes de Tarragona.
Funciona elèctricament i està sincronitzada amb quatre esferes, una a cada
cara de la torre, sota les campanes, que de nit són il·luminades.
Com l'anterior, toca els quarts, les hores i les repeticions d'aquestes.

EL CEMENTIRI
El cementiri més antic de l'església parroquial de Calonge, ja devia
trobar-se adossat al temple de Sant Martí, al seu angle de migdia i de
ponent.
Tret dels personatges d'una certa categoria social, que eran soterrats
dins l'església, en aquest territori foren sepultades totes les generacions de
calongins des de, probablement, mitjans del s. X, fins a principisdel s. XIX
(219).
El 1582 hi fou enterrat «lo venerable Johan Cortes pagès y/ balle de
Calonge y lo mataren en la Gangua (...)» (220).
El 1601, ja és esmentat el «fossar dels capellans» en l'enterrament de
«lo R nt M° Pons Berga/ prevere y vicari del Sor. Sacrista Pere Antoni
Guardias» (221). I el 1605, el dels pobres, en l'enterrament de Pere Cols de
Penals (222).
El 1606 en la Visita Pastoral de Francisco Arévalo de Zuazo, es «mana
als obres que dins de sis mesos tanquen lo sementiri/ sots pena de entredit
personal» (223).
(217) La dels quarts, porta la inscripció «AVÉ MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM» i està decorada amb una creu, la imatge de la Verge i garlandes de flors. La de
les hores porta la inscripció: «Avé Maria Purísima sin pecado concebida».
(218) Es conserven encara al Petit-Museu Parroquial.
(219) I tret, també, del petit cementiri que existia al costat de l'Hospital.
(220) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits. Vol. I (1576-1684) (fol. 7 v.). La
«gangua» és la Ganga, a la carretera de la Bisbal i en ple cor de les Gavarres.
(221) Ibid.
(222) Ibid.
(223) Arxiu Diocesà de Girona. Visites Pastorals, n.° 78 (fol. 223 rv.).
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Aquest manament però, devia trigar uns anys a complir-se, perquè
fins el 1617, no es parla del que «se ha pagat per la campana y la paret del
sementiri», amb un total de 110 lliures, 15 sous i 9 diners (224).
El 1621 es va enterrar en el cementiri de Calonge, un soldat de galeres
de Nàpols, que era de nacionalitat portuguès, «en lo fossar hont acostumen
de soterrar los strangers» (225).
Per adonar-nos de, fins a quin punt el cementiri era al centre de la
població i la seva relació amb la vida quotidiana de Calonge, citarem un
manament fet en la Visita Pastoral del 1653:
«ítem mana que de aqui/al devant ningun persona de qual/ se vol
conditio sia /tant home com dona puga stendra/ roba ni posar llenya
en lo semen/tiri de la present Iglesia (ni puga donar/ dins dit semen/tiri a menjar a/ las gallinas) a pena de sinch sous per cada vegada/
aplicadora a la obra de la present Isglesia/ manat als Curats que
serven entradit/ pagats los sinch/ sous a la obra» (226).
El 1642 hi fou enterrat Fra Miquel Bosch, ermità de la Capella de Sant
Daniel (227).
El 1645, es fa menció de les reixes del cementiri, a les quals s'havia
d'afegir una barra (228).
Els anys 1652-53, hi foren soterrats un total de 103 morts, víctimes
d'un «contagi» (229).
El 1671, és esmentat per primera vegada, el «sementiri de baix» (230) i
el 1684 el de dalt (231).
L'any 1680 fou enterrat en el cementiri de Calonge, «Antonio Morales
de la ciudad de Granada soldado de la Companya del Capitan don Ginés
d'Oran» (232).
El 1681, es fa menció que el Dr. Mir, tenia una casa «qui mira al
sementiri de dita la isglesia i mes prop de tramuntana» (233).
El 1725, foren novament adobades les reixes d'entrada (234).

(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)

Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra, 1617-1679.
Id. Llibre d'Òbits. Vol. I (1576-1684) (fol. 65 v.).
Arxiu Diocesà de Girona. Visita Pastoral. N.° 94 (fol. 264 v.).
Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre d'Òbits (1575-1684) (f. 90 v.).
Id. Llibre de l'Obra (1617-1679).
Id. Llibre d'Òbits. Vol. I (1576-1684).
Ibid. (fol. 105 v.).
Id. Llibre de Testaments (1684-1744).
Id. Llibre d'Òbits. Vol. II (1617-1775).
Id. Llibre de Testaments de temps del Rnt. Domingo Costa (fol. 109 v.).
Id. Llibre de l'Obra (1680-1868).
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L extraordinari retaule major neoclàssic de l'església de Sant Martí de Calonge en
una fotografia presa vers els anys 20, quan ja s'havia desprès la glòria què el
coronava. Era un dels més notables de la contrada i un bon exemplar del neoclàssic
català. Estava bastit amb fusta estucada i daurada. Tenia forma de templet semicircular, amb talles en els mtercolumnis i profusió d'elements heràldics i decoratius
d influencia rococó. Fou destrossat i cremat la nit del 23 de juliol del 1936
(Fot. Fargnoli).
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El 1808-14, hi foren soterrats nou calongins morts en circumstàncies
violentes, durant la Guerra de la Independència (235) alguns dels quals
havien estat afusellats a Palamós pels francesos.
Aquest cementiri va fer servitud fins el 1829, data en què fou beneït
solemnement el nou, situat prop de l'ermita de Sant Nazari, allunyat vora
d'un quilòmetre del centre urbà (236).

RECTOROLOGI DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SANT MARTÍ DE CALONGE
Bernat de Granollers
Ferrer Guardia
Bernat Aulina
Pere Mata
Nicolau Madrens
Berenguer de Cruïlles
Pere Mont Roig
JoanBaus
Jaume Amat
Joan Cordeses
Pere Mascort
Antoni Guardia
Dr. Joan Martirià
Dr. Martí Rich
Rnt. Joan Font
Montserrat Margarit
Francesc Montserrat Margarit
Dr. Joseph Mont
Francisco Camps
Joan Baster
Dr. Bernat Torrent
Dr. Juan Planas
Jaume Colomer
Josep Serratosa
Fernando Martí
Bartomeu Abrich Isern
Fernando Jordà

Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Sagristà
Ecònom
Sagristà
Regent
Rector
Rector
Regent

1308-1324
1345-1356
1363-1400
1411
1418-1436
1448
1486
1490-1514
1538
1546
1568-1601
1601
1608
1630
1645
1680
1720
1740
1786
1807
1820-1835
1845-1854
1861
1878-1884
1894-1896
1896

(235) Id. Llibre d'Òbits. Vol. III (1776-1816) (fol. 135 rv. -167 rv.).
(236) Beneït pel Dr. Bernat Torrent el 23 d'agost del 1829 (LI. D'Ò.).
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Ecònom
Ecònom
Rector
Rector
Regent
Rector
Rector
Regent
Rector
Regent
Ecònom
Rector
Rector

Miquel Serra
Joaquim Bonacasa
Josep Esparch
Dr. Josep Mercader
Esteve Jou i Parés
Joan Bosch i Riera
Eduard Trigàs
Joan Cros i Font

Pere Surribas i Garrober

1899
1901-1904
1904-1909
1912
1919-1927
1927-1939
1939-1941
1941-1946
1946
1946-1950
1950-1957
1956-1957
1957

ITINERARI DEL PETIT-MUSEU PARROQUIAL
DE CALONGE (GIRONA)
Hores de visita: Primers diumenges de mes, de 12 a 1.
Tot pujant es pot veure a mà dreta un VIA CRUCIS. Són senzilles
litografies, que en la post-guerra es col·locaven pels carrers de la vila.
A mà esquerra, hom podrà admirar un gran arc former bastit amb
carreus, de la primitiva església de Sant Martí.
Des de dalt: El Petit-Museu Parroquial, està instal·lat en el pis superior de l'antiga capella de la Mare de Déu del Roser, bastida l'any 1750. Hi
ha reformes del s. XIX, com es pot veure en la inscripció de l'arc (1816).
Les peces estan ordenades seguint un criteri cronològic: des de l'època
pre-romànica, fins els nostres dies. Pertanyen a l'església de Sant Martí i als
altres monuments religiosos del terme de Calonge.
Pedra en relleu antropomòrfic, d'època imprecisa, pre-romànica, o
més antiga. Estava a la façana de la capella de Sant Esteve, també en runes.
Clavada a la paret romànica, hi veiem una creu de terme, procedent
del Pedró del carrer Creu d'en Blanc; és de l'any 1388, ferro forjat.
Pica d'aigua beneita de l'antiga ermita de Sant Nazari —destruïda— que era la capella del cementiri vell de Calonge.
Vista de la població, any 1853, segons aquarel·la original de F. Lloret.
Paret romànica del campanar amb finestra en forma de creu latina,
s. XIII.
Fragments de campana, de les destruïdes durant la guerra civil. Veiem
també les peces de pedra de l'antic rellotge.
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En el plafó podem veure un planell amb els monuments religiosos del
terme de Calonge. Un dels més antics conservats, és el de Santa Maria del
Mar, al Collet (Sant Antoni de Calonge), avui propietat privada. Era un
convent de monges, del s. XIII. En podem veure la planta, un dibuix a la
ploma, obra de Joaquim Casellas, i una reproducció del dibuix fet per
Francesc Vidal Palmada.
Des de la finestra, podem veure la paret del creuer de l'antiga església
romànica. (En aquesta part trobem la barana de ferro de l'antiga capella
del Santíssim, avui de la Puríssima, i una dalmàtica, vestidura usada per
diaques i sots diaques en les celebracions litúrgiques i una esplèndida capa
pluvial del s. XVI) (237).
En el plafó, podem veure algunes de les restes romàniques conservades de l'església parroquial de Sant Martí. En el planell, la planta actual, i
la possible planta de l'església romànica. També fotografies de les capelles
de Sant Daniel (façana, absis i mènsules de l'últim gòtic), de Sant Esteve i
de Sant Nazari.
Col·locat provisionalment, podem veure un plafó amb les restes de
l'antic rosetó de l'església de Sant Martí i la fotografia amb la disposició
original.
En el següent plafó, els goigs de la Mare de Déu del Roser, còpia de
l'original conservat a la casa de l'Ardiaca de Barcelona; són del s. XVIII.
Des d'aquí es veu l'encavallat del sostre i l'artístic embigat.
En el plafó, la fotografia de les campanes que actualment hi ha a
l'església de St. Martí i, en el del fons, una sèrie d'elements procedents dels
retaules laterals de l'església de St. Martí (s. XVII-XVIII): plafons, sagrari, frontal.
Ve després un altre plafó amb una sèrie d'elements procedents de
l'antic retaule major (principis s. XIX) neoclàssic, amb reminiscències
barroques: torre, caps de querubins, elements decoratius... En un gràfic
adjunt es veu la disposició original de les peces en el Retaule. En una
tauleta, algunes peces d'orfebreria: un calze de plata, dues llànties votives, etc.
En el plafó hi ha, en primer lloc, diverses fotografies del barroc que
durant el s. XVIII omplí l'església de Sant Martí, del que avui se'n conserva
algunes restes significatives (cancell de la porta principal, barana del cor,
portes del presbiteri, etc...).
Entrem després al s. XIX: tres vistes de detall de les pintures de la nau,
(237) Aquesta capa pluvial encara s'utilitza per a la benedicció de vehicles el dia de
Sant Cristòfol.
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any 1861, atribuïdes a uns artistes de Mataró, i de l'harmònium comprat
per subscripció popular, a la casa Navas, l'últim terç d'aquesta centúria.
De la mateixa època, la fotografia del canonge Martí Oliver, vinculat,
com hem vist, a l'altar de la Mare de Déu del Remei. En aquest àmbit, es
conserva el diploma de la institució de l'arxiconfraria de Filles de Maria,
del 1863, expedit a la seu central, l'església de Nostra Senyora de les
Victòries de París.
Col·lecció de rituals, de la família Oliver, donats a l'església de Sant
Martí a la postguerra. L'altaret de Sant Cristòfol en miniatura, que utilitzava la mainada per a jugar. També un suport de peu per a candeles que es
col·locava al costat del túmul el dia de funerals.
Del nostre segle, pot veure's una col·lecció d'estampes «kitsch» de
Santa Llúcia, de les que s'editaven anualment amb motiu de la seva
festivitat. Diverses vistes de l'Església de Sant Antoni de Calonge i d'aspectes vinculats amb la vida religiosa de la població (processó de la Santa
Creu, Corpus amb les tropes que hi havia acampades en la vall de Ruàs, cor
parroquial de la postguerra, etc.).
També hi ha tres interessants fotografies de l'església, fetes per
V. Cinjordiz (el popular incansable «Pascalet») a principis de segle. I
l'evolució del presbiteri, amb una visió del desaparegut retaules neoclàssic,
l'original del primer projecte de l'arquitecte Reig (1941), i l'última ordenació litúrgica de Raventós del 1963.

INVENTARI DE L'ARXIU PARROQUIAL
DE CALONGE
A. - - Moviment parroquial.
Baptismes: I (1572-1677), II (1678-1720), III (1720-1752),
IV (1752-1787), V (1787-1811), VI (1811-1833), VII (1834-1847),
VIII (1848-1851), IX (1851-1863), X (1863-1877), XI (1877-1883),
XII (1883-1894), XIII (1894-1912), XIV (1912-1961), XV (19611979...).
Matrimonis: I (1575-1700), II (1700-1788), III (1788-1829),
IV (1829-1852), V (1852-1873), VI (1873-1897), VII (1897-1919),
VIII (1919-1969), IX (1969-1979 . . . ) .
Defuncions: I (1575-1684), II (1684-1775), III (1776-1818),
IV (1818-1852), V (1851-1869), VI (1869-1879), VII (1879-1895),
VIII (1895-1917), IX (1917-1932), X (1933-1964), XI (1964-1979 . . . ) .
Albats: (1733-1851).
Confirmacions: I (1524-1680) (inclòs en el Llibre de l'Obra, 16171679), II (1680...).
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B. — Exemplar més antic: Un llibre escrit en minúscula gòtica del s. XIII.
C. — Llibres de l'Obra:
I «Llibre dels comptes de la Iglesia de Sant Martí de Calonja ( . . . ) en
lo any 1617»; II «Llibre de l'Obra de la Isglesia de Calonja començat el
primer de Gener de 1680» (fins el 1868, i amb anotacions d'interès fins el
1956).
D. — Testaments:
I (1585-1634); II «Llibre de Testaments de la Doma de Sn. Martí de
Calonge, de temps de diferents domers curats de 1620-1640» (tapes aprofitades de pergamí, del s. XV. A L'anvers partitura musical. Al revers
escriptura gòtica); III (1638-1650); IV (1614-1700) (Llibre de Testaments
en temps del Rnt. Domingo Costa Pre. i domer de Calonge) (a l'anvers
partitura musical. Al revers escriptura gòtica minúscula); V (1630-1656);
VI (1684-1774); VII «Llibre de Testaments del R. Joseph Roure pbr. i
Domer. Començat el 1702. Encarregat executar al domer de Calonge);
VIII (1744-1846).
E. — Fundacions.
—-1 «Institució i fundació de la Causa Pia fundada por los manumissaris de la ultima voluntat del R nt Doctor Joan Sicars. q° prevere, el dia de la
sua mort en la present ciutat residint. 26 de Febrer de 1718».
— «Fundació del q° Joan Sicars pra. en S.T.D. en la Isgla de Calonja
1741».
F. — Confraries.
— «Llibre de comptes de la Confraria del Santíssim Sagrament de la
Isglesia de Calonge que comensa en lo any 1722».
— «Llibre de la Germandat».
G. — Administració.
— «Administració de la renda del personal de la Doma de Calonje
que atenia lo Rt. Joseph Roura, que pertany la administració als curats de
la Isglesia de Calonja y al Hereu Roura».
— «Llibre de comptes comensat lo any 1743».
H. — Aniversaris i misses.
— «Los aniversaris i missas de Estadia de la Isglesia Parrochial de
Sanet Marti del Castell de Calonge. Bisbat de Gerona. Comensat lo any de
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Vista parcial de la vila de Calonge l'any 1853, segons una aquarel·la de F. Lloret.
Encara es pot veure el campanar romànic abans de la reforma de què seria objecte
uns anys després. Era una torre quadrada i robusta de carreus granítics ben escairats, acabada en tres espadanyes. La creu que el coronava havia caigut quan el
misteriós fenomen del 1572. Sobre la façana de l'església s'aprecien les campanes
del rellotge. (Centre d'estudis calongins Colónico).

mil set sents y an 1701».
— «Llibre d'aniversaris».
— «Misses s. XVII-XVIII».
— «Llibreta de les misses fundades y celebradas en la Iglesia de
S. Marti de Calonge, reduhides a la charitat de 8 p.s., las que no hi
arribaban de modo que les 7 p. 6 son per lo celebrant y los p. restant es per
la publicació y cobrança».
I. — Censos.
— «Llibre de canalars dels censals...».
— «Llibre de censals».
«Censos s. XVIII».
— «Llibreta de pagaments s. XIX».
— «Llibre de censos s. XIX» (238).
(238) BUSQUETS i DALMAU, Joan-NADAL i FARRERAS, Joaquim: Les possibilitats de la demografia històrica a les comarques gironines: Inventari dels arxius
parroquials de la Diòcesi. Colección de monografías del Instituto de Estudiós Gerundenses. N.° 4. Ano 1975, pàg. 58. Cal advertir que només es citen els llibres del moviment
parroquial, exclosos fins i tot els de confirmacions.
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LA REDUCCIÓ DELS PESOS, MIDES I
MESURES DE PALAFRUGELL,
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Tots els pobles han tingut sempre especial cura dels pesos, mides i
mesures que esdevenen imprescindibles per al seu desenvolupament econòmic, ja que d'altra manera les transaccions no serien pas possibles.
Aquest particular requereix també d'una moneda, si bé respecte d'aquesta
la variació és molt més petita ja que queda reduïda a la pròpia de cada nació
i país, excepció feta de circumstàncies de força major, com seria una
guerra, tal com dissortadament va succeir entre nosaltres en els anys de
1936 a 1939 en què la diversitat de moneda local va ésser molt considerable
i encara avui fa la joia dels col·leccionistes.
Al segle XVI degué produir-se gran malestar per raó de la diversitat
de pesos, mides i mesures que servien en el nostre país i la ressonància
arribà fins a les Corts on s'hi tractà de donar-hi solució. Això va succeir
l'any 1585 en la convocada a la vila de Montsó i que va inaugurar el rei
Felip II, en el capítol 89 de la qual i a fi de «llevar los molts i notables
inconvenients que resulten de haver-hi diversitat de pesos, mides i mesures . . . estatuim i ordenam ab lloació y aprobació de la present Cort ab
constitució perpetua, que en part alguna de dits Principat i Comtats (de
Rosselló i Cerdanya) nos puga tenir, rebre ni usar altre pes, mida i mesura
sinó la que se usa i es aprobada en la ciutat de Barcelona».
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Les disposicions per a portar a realitat aquest acord i resolució són del
major interès i pel que diu relació a la ciutat de Girona i a la seva Vegueria
es troben en el Llibre de Pesos y Mesuras que es guarda a l'Arxiu
Municipal de la dita ciutat. Com hem explicat, l'esmentat capítol manava
la reducció o equivalència entre els pesos, mides i mesures de Barcelona
considerades i tingudes com a patró i model i les demés del Principat i
comtats de Rosselló i Cerdanya. El Lloctinent va nomenar tres doctors del
Reial Consell i la Diputació del General altres tres en representació dels
tres estaments o braços, i aquestes sis persones van formar la Comissió
Central que havia de designar les comissions delegades per a cada una de
les vegueries a fi de portar a terme la reducció.
El Lloctinent General i els Senyors Diputats van concordar que per
ésser vint-i-dos les Vegueries de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, el Lloctinent General nomenaria tres persones d'onze vegueries: Barcelona,
Lleida, Tarragona, Vic, Besalú, Manresa, Tàrrega, Montblanch, Berga,
Pallars i Balaguer, i els Senyors Diputats nomenarien les tres persones de
les altres onze Vegueries que són: Girona, Perpinyà, Tortosa, Puigcerdà,
Agramunt, Vilafranca de Conflent, Camprodon, Ribes, Ripoll, Vilafranca
del Penedès i Cervera.
El 24 de juliol del 1587 van quedar constituïdes aquestes comissions i
es va disposar la confecció de vint-i-dos col·leccions, una per cada vegueria,
de tots els models vigents a Barcelona. Cada una de les delegacions va
encarregar-se d'una detallada informació en els respectius pobles, i després d'escoltar la declaració jurada dels testimonis, els experts aixecaven
acta de la correspondència dels pesos, mides i mesures que havien presentat amb les de Barcelona que havien servit de model. La reducció quedava
feta i aleshores quedava com oficial.
Aquesta manera d'obrar va ser com una mena d'anticipació, amb
totes les salvetats que calguin, de l'adopció del Sistema Mètric Decimal,
que a Espanya es va fer per decret d'Isabel II el 20 de juliol de 1849, i va
resultar més positiva ja que segurament la reducció tingué efectes immediats, i com és sabut la introducció del S.M.D. es va fer lentament i
dissortadament l'adopció mundial no és pas encara una realitat.
Per la Vegueria de Girona els Diputats van designar els Reverends i
Magnífics Jaume Çaconomina canonge de la Seu per l'estament eclesiàstic,
Benet Alemany d'Alemany, donzell, pel braç militar i Miquel Çaconomina
pel braç reial o popular, els quals, junt amb el notari escrivà de la Diputació
local de la Ciutat i Col·lecta de Girona, formaren la Comissió Reductora
que començà a treballar el dia 5 de juliol de 1589 «en la casa del General
situada en la plaça del Vi de la present ciutat de Gerona, aont per aquest
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efecte los han fet portar i posar los patrons, que com es dit ya son acabats y
els han donat comodo loc per a tenir y recondir les mesures, pesos y mides
de tota la Vegueria quils seran portades y mes los hajen ordenat altres
coses convenients per la dita reducció» que per les poblacions de Palafrugell, Mont-ràs i Llofriu es va desenvolupar com segueix:
Dit dijous a trenta hu del dit mes de agost en presència de dit Notari y
dels testimonis baix scrits Joan Deulofeu Ferrer y lo any present Prohom e
o Jurat de la Vila y Parròquia de Palafrugell, Barthomeu Pruneda Pagès y
lo any present Jurat de la Parròquia de Monràs y Damià Capella Pagès y
Jurat de la Parròquia de Lofriu tots del terme de Palafrugell, personalment
constituhits devant dits Senyors Reductors en la Casa y Sala del General
migensant jurament han denunciat y afirmat que en dit terme de Palafrugell sots lo qual se comprenen les dites Parròquies i Vila de Palafrugell,
Monràs y Lofriu tant en lo comprar y vendrer com en pagar los censos y
altres drets de tots generós de grans, usan y pratican una mesura que
s'nomena MIGERA la qual esta dividida en dos quarteras y la quartera en
dotze quarterons o cops, així que vint y quatre quarterons o cops fan la
migera; e més han denunciat y afirmat que en lo mesurar del vi, usan y
pratican de una mesura anomenada BOTA, la qual esta dividida en sis
quarteras y la quartera en dos mitjas quartera, així que dotse mitjas
quarteras fan bota; e més han denunciat y afirmat que en lo mesurar del oli
usan y practican ab una mesura que s'anomena BOTA, qual esta dividida
en quatorse quartons y mitg, y cada quartó esta dividit en quatre quartas de
manera que sinquanta y vuyt quartas fan bota; e més han afirmat y
denunciat que en lo midar usan y pratican de una mida anomenada CANA
dividida en vuyt palms y lo païm en quatre quarts, aixi que trenta dos quarts
fan cana; e més han denunciat y afirmat que en lo pesar usan de QUINTAR dividit en quatre robas; y la roba en vint y sis lliures y la lliura en dotse
onsas y la onça en quatre quarts; e més han denunciat y afirmat, que en lo
comprar y vendrer de la sal usan y pratican de una mesura que es diu
CAFIS lo qual esta dividit en vint y set quartas y la quarta en dos mitjas
quartas, així que sinquanta quatre mij as fan lo cafis.
E après encontinent foren fetes les Reduccions de dits pesos, mides y
mesures ab intervenció de Jaume Blanc afinador y primerament de la
migera de grans ab una mesura de fust quadrada, anomenada QUARTERA que dits prohoms o jurats aportaven y liuraven, y ab los patrons
originals de la ciutat de Barcelona y fonch trobat, que la migera rasa de dit
terme de Palafrugell, Monràs i Lofriu es sis quartans, tres quarterons y tres
dotsens de quartero mesura de Barcelona, y la quartera de dit terme rasa es
tres quartans un quartero set dotsens de quartero y un vint y quatre de
95

4

LLUÏS BATLLE I PRATS

quarteró mesura de Barcelona, y lo quarteró o cop de dit terme ras, es un
quarteró un dotsé de quarteró un vint y quatre de quarteró un noranta sisè
de quarteró mesura de Barcelona. Y la MIGERA de dit terme curumullada es set quartans y nou dotsens de quarteró mesura de Barcelona. Y la
QUARTERA de ditas Parroquias y terme curumullada es tres quartans y
mig y dos quarterons quatre dotsens de quarteró y un vint y quatre de
quarteró mesura de Barcelona. Y lo QUARTERÓ o COP de dit terme
curumullat es un quarteró dos dotsens de quarteró y un quaranta vuyté de
quarteró, y un noranta sisè de quarteró mesura de Barcelona.
E après fonch feta la reducció de la BOTA del vi ab una mitja quartera
de terra, que dits prohomens o jurats aportaven y liuraven y ab los patrons
originals de la ciutat de Barcelona, y fonch trobat que la bota de vi de dit
terme y parròquias es quatorse quartes un octau de quarter y un setsé de
quarter mesura de Barcelona, y la quartera de ditas Parroquias y Terme es
de dos quartes de quarteró un octau de quarteró y un trentadosé de
quarteró mesura de Barcelona. Y la mija quartera de dit Terme y Parròquia és un quarter, un octau de quarter un setsé de quarter y un sexanta
quatre de quarter mesura de Barcelona.
E après fonch feta la reducció de la BOTA del oli, ab una quarta de
aram que dits prohomens o jurats aportaven y liuraren y ab los patrons
originals de la ciutat de Barcelona, y fonch trobat que la bota del oli de dit
Terme y Parròquias és tretse quartans, dos quartons o mitg quarta de
quartó y un octau de quartó mesura de Barcelona y lo quartó de ditas
Parròquias y Terme es tres quartons y tres quartes de quartó mesura de
Barcelona y la quarta de dit terme és tres quartas de quartó, un octau de
quartó y un setsé de quartó mesura de Barcelona.
E après fonch feta la reducció de les mides ab una CANA de fust
quadrada que dits Prohomens aportaven y han liurada y ab los patrons
originals de la ciutat de Barcelona, y fonch trobat ésser la mateixa de la
ciutat de Gerona.
E après fonch feta la reducció del pes ab una ROMANA que dits
Prohomens aportaven y liuraren y fonch trobat que lo pes de dit Terme y
Parròquies és lo mateix de la ciutat de Barcelona.
E après fonch feta la reducció de la mesura de la sal ab una mesura de
fust quadrada anomenada MIJA QUARTA que dits Prohomens aportaven y que han liurada y ab los patrons originals de la ciutat de Barcelona y
fonch trobat que lo CAFIS de la sal de dit Terme es vuyt quarteras vuyt
quartans mitg quarta y un octau de quarta mesura de Barcelona, y la quarta
de ditas Parròquias y Termes es tres quartans y mitg quarta y un quart de
quarta y un octau de quarta mesura de Barcelona, y la mija quarta de ditas
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Parròquias y Termes és un quarta mitg quarta, una quarta part de quarta
un octau de quarta y un setsé de quarta mesura de Barcelona.
Presents per testimonis dits Pere Boix y Jaume Blanch causídich (1).

PALAMÓS
Dimarts a sinch del present mes de setembre en presència del dit
Notari y dels testimonis baix escrits Mossèn Antoni Gorgoll mercader y lo
any present Jurat de la vila de Palamós y jurisdicció de aquella Vegueria
ampla de Gerona personalment constituhit devant dits Senyors Reductors
migensant jurament ha denunciat y afirmat que en dita vila de Palamós tant
en lo comprar y vendrer com en pagar los censos y qualsevols altres de tot
generós de grans usan y practican de una mesura que s'anomena MIGERA
dividida en dos quarteras, y la quartera en dotse quarterons de manera que
vint y quatre quarterons són la migera; però dix que lo de pagar los censos
ab dita mesura se entén comunament perquè en dita vila y terme de
Palamós, són alguns que pagan ab altres mesuras com en la mesura de
Monells (?) y altres conforme se diu en los capbreus. E més han denunciat y
afirmat que en lo comprar y vendrer del vi usan de una mesura anomenada
BOTA, la qual esta dividida en dos mijas botas, y la mija bota en dos
quarterolas, y la quarterola en dos mijas quarterolas y la mija quarterola en
dos mesuras, de manera que setse mesuras fan bota de vi en dita vila de
Palamós. E més ha denunciat y afirmat que en lo comprar y vendrer del oli
y pagar los censos de aquell, usan de una mesura que s'anomena BOTA la
qual està dividida en tretse quartans y mitg, y lo quarta està dividit en
quatre quartas que sinquanta quatre quartas fan la bota del oli de dita vila
de Palamós. E més ha denunciat y afirmat que en lo midar usan de una
mida que s'anomena CANA la qual està dividida en vuyt palms y lo païm
en quatre quarts y lo quart en dos mitgs. E més ha denunciat y afirmat que
en lo pesar usan de pes de QUINTAR, lo qual està dividit en quatre robes y
la roba està dividida en vint y sis liures de manera que cent y quatra liures
fan lo quintar, que la liura és de dotse onçes y la onça de quatre quarts.
E après encontinent y per dits Senyors Reductors fonc fet lo escandall
y reducció de dites coses ab intervenció de Jaume Blanch afinador, y
primerament de la mesura o migera dels grans ab una mesura de fust
quadrada anomenada QUARTERA que dit Jurat aportava y liurà y ab los
originals patrons de la ciutat de Barcelona tramesos pels Senyors Deputats, y fonc trobat que la MIGERA dels grans de la vila de Palamós són sis
1.

Arxiu Municipal de Girona. Llibre de pesos y mesures, ff. 49 v.° 52 v.°.
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quartans tres quarterons vuyt dotsens de quarteró y un vint y quatre de
quarteró y un noranta sisè de quarteró mesura de Barcelona; y la quartera
rasa de esta vila és tres quartans, un quarteró deu dotsens de quarteró, un
quaranta vuytè de quarteró y un cent noranta dosè de quarteró, mesura de
Barcelona; y lo mesuro o quarteró ras de dita vila es un quarteró, un dotsè
de quarteró, un quaranta vuytè de quarteró, un cent noranta dosè de
quarteró, un tres cents vuytanta quatre de quarteró y un set cents seixanta
vuytè de quarteró mesura de Barcelona; y la migera de dita vila curumullada és set quartants un quarteró y quatre dotsens de quarteró mesura de
Barcelona; y la quartera curumullada de dita vila és tres quartans dos
quarterons y vuyt dotsens de quarteró mesura de Barcelona, y lo quarteró
curumullat de dita vila és un quarteró dos dotsens de quarteró un vint y
quatre de quarteró mesura de Barcelona.
E après fonch fet lo escandall o reducció de la mesura del vi ab una
MIJA QUARTEROLA de aram que dit Jurat aportava y ab los patrons
originals de la ciutat de Barcelona tramesos per los Senyors Deputats, y
fonc trobat que la BOTA del vi de dita vila és quatorse quarters mesura de
Barcelona y la mija bota de dita vila és set quarters mesura de Barcelona y
la quarterola de dita vila és tres quarters y mitg o dos quarterons mesura de
Barcelona, y la mija quarterola de dita vila és un quarter y tres quarterons
mesura de Barcelona y la mesura de dita vila en tres quarterons y mig
quarteró o un octau de quarter mesura de Barcelona.
E après fonch fet lo escandall y reducció de la BOTA del oli ab una
mesura de aram anomenada QUARTO que dit Jurat aportava y ab patrons
originals de la ciutat de Barcelona tramesos per los Senyors Deputats y
fonch trobat que la bota del oli de dita vila es tretse quartants un quarteró
un octau de quarteró y un setsè de quartó mesura de Barcelona, y lo quartó
de dita vila és tres quartons, tres quartas de quartó un octau de quartó y un
setsè de quartó mesura de Barcelona, y la quarta de dita vila són tres
quartas de quartó, un octau de quartó, un setsè de quartó y un sexanta
quatre de quartó mesura de Barcelona.
E après fonch fet lo escandall de las midas y pesos, ço es de las midas
ab una C ANÀ de fust y dels pesos ab una romana que dit Jurat aportava, y
ab los patrons originals de la ciutat de Barcelona tramesos per los Senyors
Deputats y fonch trobat aixi los pesos com les mides ésser conforme los
pesos y midas de la ciutat de Gerona y així la reducció d'elles se refereix a la
reducció de la dita ciutat de Gerona. Presents per testimonis dit Pere Boix i
Pere Coc tintorer (2).
2. Arxiu Municipal de Girona. Llibre de pesos y mesures, fi. 75-79.
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Direm per acabar que no és la primera vegada que hem tractat de
metrologia de la ciutat i província. El lector interessat pel tema llegirà amb
profit les nostre col·laboracions: La reducción de pesos y medidas de
1585 en relación con Olot y Camprodon. Amics de Besalú, I.a Assemblea d'Estudis del seu Comtat, 1968, Olot (1972), pp. 75-79; La «reducció
de pesos, mides i mesures» del siglo XVI en relación con San Feliu de
Guíxols. «Ancora» núm. 1.048-49. Extraordinario de la Fiesta Mayor.
Ano 1968; Pesos, mides i mesures de Girona en els segles XV i XVI.
«Estudis d'Història Medieval» Estudis dedicats a Ferran Soldevila en el
seu 75è. aniversari. Vol. II. (Barcelona 1970), pp. 103-107. Institut d'Estudis Catalans; La «reducción de pesos, mides i mesures» del siglo XVI
en relación con Geronaysu veguerío. Homenatge a Elías Serra Ràfols.
La Laguna, I (1970), pp. 195-200.
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JOSEP CALZADA I OLIVERAS, Pvre.
Dels Serveis Culturals de la Diputació

A. l'arxiu capitular de Girona hi ha un Lligall amb documentació
d'interès sobre Sant Feliu de Guíxols. Un dels documents importants és el
«Llibre dels Privilegis i Concòrdies» que conté trasllats o còpies de privilegis o concessions. Hi ha també un llibre-capbreu de béns del monestir de
Sant Feliu, encapçalat amb un magnífic escut, de color i a tota plana, del
monestir de Sant Feliu.
Però gairebé tots els documents s'hi troben en funció d'una qüestió o
litigi, d'on ve el nom de Contenció, de llarguíssima duració, entre el
Capítol de Girona i el Monestir guixolenc sobre els Delmars d'un sector de
la Vall d'Aro.
L'objecte de la disputa era el dret d'Obtenir els delmes, primícies i
altres servituds en territori de les parròquies de Santa Cristina d'Aro i
Santa Maria de Castell d'Aro. Però en realitat es ventilava també una
qüestió de confins o límits de territori, ja que el Capítol Catedral de Girona
pretenia que els termes i el confí de la Vall d'Aro arribaven, més o menys,
fins on es troben avui, mentre que l'Abat del monestir de Sant Feliu els
situava al peu del Pinell, just on comença el pla de Penals, al Remei i al
molí dels Terres.
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Els protagonistes de la disputa eren pròpiament el Capítol de la Seu de
Girona, com administrador de les Pabordies de la Pia Almoina del Pa i de
la del mes de Juliol, i els Curats de les esglésies parroquials de Santa
Cristina i de Santa Maria de la Vall d'Aro, d'una part, i l'Abat i el Monestir
de Sant Feliu de Guíxols, de l'altra. En realitat, també hi intervingué el
Comú o Universitat de la Vall d'Aro, precisament perquè, a més de les
primícies que havien de percebre els Curats de les dues parròquies esmentades, es ventilava, com hem dit, una qüestió de límits de territori, i també
altres servituds, com l'allotjament de tropes, que afectaven més directament el Comú. De totes maneres el pes de la Contenció el portà el Capítol
de l'Església de Girona, primerament per la simple raó de la rellevant
categoria social del Capítol, i en segon lloc perquè el Capítol tenia una
motivació màxima, com era defensar els interessos de la Pia Almoina del
Pa de la Seu, és a dir, una obra de beneficència molt important en aquella
època i que necessitava recursos per a subsistir. Aquesta sola raó explica
que la Contenció fos de tan llarga durada, tant que s'acaba la documentació i ens quedem, avui per avui, sense saber el resultat final. En la
Contenció s'hi troba, en un moment determinat, la intervenció personal
del bisbe Tomàs de Lorenzana, l'any 1783, el qual havia unit la Pia
Almoina a la Casa Hospici de Girona, traspassant-hi tota la documentació,
fundacions i recursos econòmics. És lògic, doncs, l'interès del bisbe Lorenzana per defensar la subsistència d'una obra de beneficència tan important
com era la Casa Hospici i que no tenia aleshores cap suport provincial ni
estatal. Pel bisbe Lorenzana la Casa Hospici devia ésser la nineta dels seus
ulls.
Però no tampoc sabem amb certesa quan s'havia encetat la qüestió.
L'any 1660 hi ha una «Resolució de Concell general de la Universitat de la
vall de Aro per enviar sindich a Gerona, a donar supplica al Capitol, per
participarli la novetat del Abat y Convent de St. Feliu en no voler
permetrer de aqui al devant allotjaments, ni altres servituts en los masos de
las Arolas, y Mordanyach que posseheixan en la vall de Aro, així com se
havia estilat fins dit die, en poder de Anthoni Blanch notari públic». .
Però la cosa devia venir de lluny. L'abat i monestir de Sant Feliu, com
veurem, al·legaven per la fixació de límits una concessió atorgada pel rei
Pere el Cerimoniós el 10 de juny del 1354 i confirmada per l'Infant Joan, fill
primogènit del rei i Duc de Girona, el 21 de setembre del 1386. És de
isuposar que això, si no donà lloc a disputes o litigis immediatament, era
una base important per a provocar-los. De fet, la primera constància o
indici que tenim de la Contenció és del 3 de febrer del 1586, quan la
provisió de la reial concessió fou apel·lada per la Universitat de la Vall
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d'Aro. Ja havien passat dues centúries de la reial concessió. Què havia
passat? És que la reial concessió no havia estat proveïda i executada fins al
segle XVI, i fou llavors que l'abat i el monestir de Sant Feliu encetaren la
qüestió tirant a terra els termes de pedra antics i plantant-ne de nous,
avançant el seu Delmar en territori de la Vall d'Aro? Això sembla deduirse del document que comentarem més endavant.
Per això, i a resultes sempre que surti més documentació algun dia,
avui hem de dir que la Contenció de la Vall d'Aro es plantejà a finals del
segle XVI. I certament, com veurem també, durà fins el segle XIX.
Volem referir-nos encara a un acte d'arrendament, que fa el monestir
de Sant Feliu, del mas Arolas de la Vall d'Aro, en el qual es diu «que se
prohibeix al Masover lo acceptar ninguns officis y carrechs en las Iglesias y
Parroquias de Universitat de la vall de Aro, que si fos de la vall de Aro no
se li prohibiria». No consta la data d'aquest fet, però no hi ha pas cap
dubte que es produí a rel de la Contenció de la Vall d'Aro. El lector
entendrà millor la manera curiosa i intencionada de fer-se aquest arrendament si aclarim que el mas Arolas era una propietat del monestir guixolenc
enclavada en territori de la Vall d'Aro, però el monestir pretenia que
estava en territori de Sant Feliu, i per apuntalar millor aquesta pretensió es
prohibeix al futur masover del mas Arolas acceptar cap càrrec en les
esglésies de la Universitat de la Vall d'Aro.
Per la seva part, el Capítol de Girona, amb data de maig del 1667, com
administrador de la Pabordia de Juliol, obtenia un capbreu del terratinent
Miquel Vilaret del Molí, de la parròquia de Santa Maria de la Vall d'Aro.
Tot això tenia la mateixa finalitat: les dues parts prenien posicions
abans d'escatir la qüestió formalment (1).

ANTECEDENTS
Però abans de passar a exposar i comentar la documentació que hem
escollit, per considerar que és la que millor inclou i resumeix tota la
Contenció, és convenient recordar uns antecedents que considerem d'interès per tot aquest assumpte.
Tot i que la Vall d'Aro fou en el segle IX i X, ran de la pacificació
post-moruna del país, una possessió de la Seu de Girona (2), ben aviat

(1) Tots aquests documents esmentats es troben en la Carpeta o Lligall de documents
de Sant Feliu, a l'arxiu capitular de Girona.
(2) Donació de Carloman al bisbe Teotari de Girona —2 setembre 881—, a la Secció de
diplomes reials de l'arxiu capitular de Girona.
Donació de Carles Gros al bisbe Teotari de Girona — 1 novembre 885—, a la Secció de
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després de la seva fundació el monestir guixolenc comptà la Vall d'Aro
entre les seves possessions per donació del comte Sunyer i la seva esposa
Riquildis (3). Això era a la primera meitat del segle X: 910-947. Així
mateix en un precepte del rei Lotari, del 968, confirmant les possessions
del monestir, s'hi troba la Vall d'Aro i es cita explícitament Penals:
«Fenalis cum ecclesia Sancte Marie» (4).
El 26 de desembre del 1041 la comtessa Ermessenda, el seu germà
Pere Roger, bisbe de Girona, i el matrimoni Vidal-Chixol, feren entrega a
l'abat Landric, del monestir de Sant Feliu de Guíxols, de la custòdia, no del
senyoriu, del castell de Benedormiens, i per fer efectiva aquesta custòdia,
amb soldats de peu i de cavall, tant el bisbe com el matrimoni esmentat
donaren el monestir dels delmes, primícies i altres drets que tenien a la
parròquia de Santa Cristina d'Aro. Això no implicava que aquesta parròquia perdés els drets que devia tenir també de percebre els seus delmes o
primícies. El castell l'acabaven d'edificar els donants i a l'entorn d'ell
lògicament'sorgí de seguida un nucli de població i s'edificà ben aviat
l'església de Santa Maria de la Vall d'Aro (Castell d'Aro), quedant de
moment com a sufragània de la parròquia de Santa Cristina, i molt més
modernament, i després d'alguna vicissitud, segons sembla, es constituí en
parròquia independent. És curiós, doncs, que la Seu de Girona i unes
persones particulars tenien drets de servituds a la Vall d'Aro quan aquest
lloc des de feia temps havia estat possessió del monestir de Sant Feliu (5).
Però això era normal en aquella època. Així veiem que el comte
Ramon Berenguer III el Gran cedí al monestir de Sant Feliu, l'any 1103,
diplomes reials i pontificis de l'arxiu diocesà de Girona.
Donació del comte Guifré-Borrell a Servus Dei, bisbe de Girona—entre 897 i 906—. No
coneixem el document original, ni cap trasllat. Hurtebise la cita basant-se en els «Gesta
comitum Barcinonensium» i atribuint-la al comte Guifré el Pilós, i d'això se n'ocupa Ramon
d'Abadal en «Dels visigots als catalans» pàgs. 326-327. Hurtebise diu que la donació es féu el
898.
Diploma de Carles el Senzill a Servus Dei —29 maig 898— a Marca Hispànica c. 828-830.
Diploma de Carles el Senzill al bisbe Wigo de Girona —juny 922— Marca Hispànica
c. 843-845.
(3) El document original es cremà, però la donació consta en la documentació posterior. Concretament la cita es troba en el precepte del comte Ramon Borrell i la seva esposa
Ermessenda al monestir de Sant Feliu —7 maig 1016—, a Marca Hispànica c. 996-998.
(4) Diploma de Lotari a Sunyer, abat elegit de Sant Feliu i de Sant Pol de Mar —17
maig 968—, a Marca Hispànica c. 891-892.
(5) El document es troba a Marca Hispànica c. 1083-1084. També a Espana Sagrada 43
pàgs. 437-439. Entre els testimonis firma també el comte Ramon Berenguer I, nét de la
comtessa Ermessenda. També parla d'aquesta donació, però no transcriu el document,
Villanueva XIII, pàg. 100.
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tot el que posseïa a la parròquia «Sancte Agnetis Olivensis», o sigui, de
Solius, senyal evident que no tot era possessió del comte (6).
Més tard, el 25 de juny del 1163, el propi monestir de Sant Feliu
obtingué del papa Alexandre III una confirmació de les seves possessions,
entre les quals hi ha l'església de Penals, un alou i delmes i primícies de la
Vall d'Aro, uns delmes i primícies de la vila de Solius, i un alou de Penals
amb 18 masos i les seves pertinències (7).
Finalment el dia 1 d'abril del 1208 Berenguer de Palol va vendre a
Alamand d'Aiguaviva, Sagristà de Girona (el que més tard fou bisbe de
Girona) els drets i possessions que tenia a Sant Feliu de Guíxols, a Santa
Cristina d'Aro i a Santa Maria de Penals, excepte els que té allí per
l'Església de Sant Feliu de Guíxols i pel castell de Roca (Solius). Aquesta
venda devia ser important perquè hi ha un nombre impressionant de
firmes, entre les quals hi ha les confirmatòries del bisbe Arnau de Girona i
de l'Arquebisbe de Tarragona.
A continuació hi ha un document, amb la mateixa data, que és una
relació més concreta dels masos, camps i vinyes objecte del document
anterior, amb les dues mateixes excepcions.
I a continuació també segueix un document més breu que conté una
venda de peces de la parròquia de Santa Cristina d'Aro i de la vila de
Castell d'Aro, però el venedor ja no és el mateix i els compradors són
Alamand d'Aiguaviva, Sagristà de Girona, i Pere de Comells, amb data del
9 de juliol del 1210 (8).
A la vista de tot això interessa subratllar que en aquesta època medieval eren freqüents i contínues les transaccions entre monestirs, catedrals,
cases reials, cases senyorials, persones particulars, parròquies i més tard
universitats o municipis (cap a mitjà segle XIV l'organització municipal
afectava també les viles i poblats rurals). I fou per això que els alous, els
delmes, primícies i altres servituds es trobaven barrejats, o sigui, en mans
diverses dintre d'un mateix lloc, ço que donava pas a moltes situacions
conflictives entre les esmentades institucions.
Doncs bé, un d'aquests casos o qüestions es plantejà entre el monestir
de Sant Feliu i el Capítol Catedral de Girona:
Això estava ja en marxa certament en el segle XVII, segons es desprèn
(6) El document es troba citat per Monsalvatje, «Noticias históricas» 18 pàg. 125.
(7) Marca Hispànica c. 1336-1338.
(8) Els tres documents es troben en el Llibre Gran de la Sagristia, de l'arxiu capitular de
Girona, fols. 25-26 i 27 respectivament.
(9) Carpeta o Lligall de Sant Feliu, a l'arxiu capitular de Girona.
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d'un Testimonial del 1686, en el qual cinc testimonis justifiquen que el mas
Arolas «se ha sempre reputat per situat a la Parròquia de la vall de Aro, y
de allí si han enviat los allotjaments y fer pagar los talls, ab tota quietut, y
sens contradictio, fins lo any 1660 que volgué lo Abat alterar la antiga
observança, y consuetud, y de las horas ansa no saben dits testimonis se ha
confirmat lo allotjarhi en dit mas Arolas». La cosa és clara: segons aquests
testimonis, la parròquia de la Vall d'Aro, és a dir, Santa Cristina, havia fet
ús de les servituds del mas Arolas que era propietat del monestir guixolenc,
corn era l'allotjament de tropes, cobrament de derrames o talls, etc., per
estar situat des de sempre en territori d'aquesta parròquia, i fou l'any 1660,
continuen dient els testimonis, quan l'abat «volgué alterar la antiga observança, y consuetud». D'acord amb això podríem situar el començament de
la Contenció de la Vall d'Aro en el 1660. Però hem vist anteriorment que ja
en el 1586 la universitat de la Vall d'Aro apel·là la provisió o execució de la
concessió reial de Pere el Cerimoniós al monestir de Sant Feliu. D'això
hem de deduir que la Contenció devia haver començat abans, no sabem
exactament quan, si bé tingué uns moments crítics, i dos d'ells cal situar-los
en el 1586 i en el 1660.
I encara veurem que un altre moment crític de la Contenció, sens
dubte el de més interès, fou l'any 1677, quan faltava poc precisament
perquè les parròquies de Santa Cristina d'Aro i Santa Maria de Castell
d'Aro fossin alliberades de la jurisdicció senyorial del monestir de Sant
Feliu, que les havia senyorejat des de l'antigor, i foren incorporades a la
Corona formant la Batllia reial de la «Vall d'Aro». Això succeïa exactament l'any 1698. El caràcter reial, i no baronial, de la Batllia quedaria
expressat amb l'escut barrat, que figura en l'escut de Santa Cristina d'Aro,
i el poder jurisdiccional que tenien els Batlles, sobretot els Batlles reials,
s'expressaria en el mateix escut amb les quatre claus d'or, posades en pal,
dues i dues, de costat.
Però ni així s'acabà la qüestió, ja que a finals del segle XVIII el Capítol
de la Seu de Girona, com veurem també, encara maldava per recuperar els
drets de la Pia Almoina del Pa, de Girona, a la Vall d'Aro, ço que continuà
en ple segle XIX.
I amb aquests antecedents que creiem esclaridors, passem directament a donar compte de tres documents, els únics que hem escollit pel seu
interès rellevant entre la documentació que hem pogut consultar. Al final
donarem un breu repàs a la documentació més moderna.

PRIMER DOCUMENT
Un d'aquests documents, el primer per ordre cronològic, és un
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«Mapa», tal com s'anomena, que en realitat és un croquis o plànol, de gran
interès per a il·lustrar aquesta Contenció de la Vall d'Aro (10).
N'hi ha molts d'aquests croquis en el lloc citat de l'arxiu capitular,
però el més complet i ben fet és aquest de l'any 1585. Aquesta data sola ja
indica que aquest plànol degué fer-se per a acompanyar l'apel·lació dels de
la Vall d'Aro del 1586.
Però a més el plànol té ja un interès per si sol i a part de la qüestió que
ens ocupa. Efectivament, entre moltes altres coses, hom hi pot veure com
ja en el 1585 hi figuren l'església vella i l'església nova de Penals d'Aro,
situades en llocs diferents. La que s'anomena església vella és la que encara
avui es pot veure, si bé en estat precari, però no «en runes» com diu Botet i
Sisó, situada a Penals d'Amunt, és a dir, al lloc on estava emplaçat el poble
antic de Penals, força més retirat del mar.
L'existència d'aquesta antiga parròquia es troba documentada ja en el
968, com hem vist, amb el nom de «Fenalis cum ecclesia Sancte Marie».
Tanmateix, però, l'edifici actual, a part de les transformacions que ha
sofert, àdhuc en els darrers temps, no sembla pas que sigui el del segle X, ja
que l'àbsida romànica, amb els seus arcs lombards, apareix com una
construcció que pot molt bé datar-se del segle XI-XII. Això no és estrany,
sinó una confirmació més de les reconstruccions, a vegades ampliacions,
que es portaren a terme en aquesta època del segle XI-XII, quan les
petitíssimes esglésies rurals del temps pre-romànic eren de cabuda insuficient a causa de la creixença dels poblats. De fet, el Sr. Lluís Esteva es
refereix a la possibilitat de que el que en diem arc triomfal d'aquesta
església encara conservi avui la forma de ferradura, ço que podria ésser una
resta de la construcció pre-romànica dels segles IX-X (11).
L'església «nova» que figura en el croquis és la que es construí molt
més a la vora del mar, com encara avui es pot veure, i és la que ha servit
d'església parroquial fins als nostres dies. La veu del poble és que en certa
època el poblat i parròquia de Penals d'Amunt fou afectat d'una pesta, a
conseqüència de la qual moriren tots els habitants, a excepció de tres
feligresos i el rector. Potser la dada és exagerada, però és cert que en una
època determinada Penals d'Amunt quedà despoblat i un nou nucli de
població es formà a la vora del mar, on es construí la nova església.
Pel que fa a aquesta «Església Nova», diu Monsalvatje que es construí
ara fa uns dos-cents anys, és a dir, en el segle XVIII (12). Mossèn Lluís
(10)
(11)
(12)

Carpeta o Lligall de Sant Feliu, a l'arxiu capitular de Girona. Porta la data 1585.
Revista «Àncora» de Sant Feliu de Guíxols, número corresponent al 21 abril 1966.
Monsalvatje, «Noticias históricas» 16, pàg. 159.
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Constans concreta més dient que aquesta església «fou començada en 1764
i allargada deu anys després» (13). Finalment Joan Badia diu que aquesta
església «és una construcció del segle XVIII» (14). Respecto l'opinió
d'aquests autors, però no la puc compartir. Crec que tots ells s'han deixat
enlluernar per les dates 1764 i 1774 que hi ha a la porta de la sagristia i a la
façana respectivament. Però una observació atenta de l'edifici demostra
clarament, al meu entendre, dues etapes de construcció. Això pot veure's
mirant l'edifici, a l'exterior, del costat de migdia. Hi ha un tram d'edifici
que comprèn l'absis i les dues primeres capelles laterals, contigües a l'absis,
una a cada costat, que degué ésser aixecat en el segle XVI, en tot cas no
gaire abans. Avui això també es confirma per haver-se tret l'enguixat
interior de l'església fins a ran de volta. No hi fa res que l'absis sigui de
semicercle, és evident que no es tracta d'una construcció romànica, però
aquest primer tram, que devia tenir la seva façana, estava ja aixecat l'any
1585, data del plànol que publiquem. De totes maneres es tracta d'una
construcció de caire molt popular.

«Església nova» de Penals d'Aro, amb construcció doble: una del segle XVI i l'altra
del XVIII.

(13) Mn. Lluís Constans, «Girona bisbat marià» —1954 pàg. 159.
(14) Joan Badia, «L'arquitectura medieval a l'Empordà» vol. 1, pàg. 143.
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En el segle XVIII el que es féu és allargar l'església i fer la sagristia. En
aquest tram hi encabiren dues capelles laterals més, una a cada costat, un
cor penjat i l'arrancament i construcció parcial d'un campanar de forma
quadrada, de proporcions un xic exagerades (uns cinc metres de costat), el
qual restà inacabat. Un nadiu del país ens ha dit que la volta d'aquesta
església es construí fa només cosa d'una centúria, ja que la seva àvia, que
ara tindria l'edat d'uns 130 anys, els hi contava que en la seva joventut no hi
havia volta a l'església, només hi havia teulat, i que la volta la costejà un veí
anomenat Pere Cruanas. En la volta pintada —ara no ho és pas— hi
constava el nom del donant i l'any de la construcció.
Avui aquesta església «nova» ja no està gaire en ús, degut a la
construcció d'una moderna església al bell mig del nucli de Platja d'Aro.
Hi ha altres coses interessants en aquest «mapa». Una d'elles és la
«Pedra sobre pedra», amb el dibuix ingenu, que es refereix a Pedralta,
però d'això ja se n'ha ocupat el Sr. Lluís Esteva no fa gaire temps en un dels
Quaderns Municipals que edita l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
D'això, doncs, i d'altres coses d'interès prescindim ara de fer-ne cap
comentari per no allargar-nos massa.
Però evidentment l'interès primordial d'aquest «mapa» radica en
contenir una sèrie de dades que permeten fer-se càrrec de l'objecte del
litigi o Contenció de la Vall d'Aro, sobretot els termes que delimitaven el
territori. I és per això que he cregut oportú publicar aquest «mapa».

SEGON DOCUMENT
s

Es un document esclaridor, perquè conté les dades geogràfiques molt
concretes i també dues posicions jurídiques ben definides. Primerament,
l'abat i el monestir exposen clarament els límits del territori de Sant Feliu i
també les bases de la seva pretensió. A continuació, el Capítol de la seu de
Girona i els Curats de Santa Cristina i Santa Maria de la Vall d'Aro
exposen amb la mateixa claredat el seu punt de vista sobre els mateixos
conceptes.
Però aquest document també és d'interès perquè es redactà com una
«Concòrdia pactada y ajustada lo any 1677 entre lo Capítol de Gerona, y lo
Abat y Convent de St. Feliu de Guíxols, sobre los termens y confins de
St. Feliu, y Parròquies de Sta. Maria y Sta. Cristina, conferint-se les Parts
per dit effecte, en los puestos de la qüestió, ab assistència de Comissaris y
Advocats» (15). Per tant, el document volia ser una Concòrdia o Pacte
entre les dues parts litigants que havia de posar fi a la qüestió. Després
(15)

Carpeta o Lligall de Sant Feliu, a l'arxiu capitular de Girona.
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veurem que no fou així, malgrat que, com es diu explícitament, els representants de les dues parts, és a dir, comissaris i advocats, treballaren
«conferintse... en los puestos de la qüestió», és a dir, que parlaren i
discutiren sobre el mateix terreny.
Així doncs, el document consta de tres parts. La primera són les
al·legacions del monestir de Sant Feliu. La segona és la rèplica del Capítol
de Girona i dels Curats de les dues esglésies esmentades de la Vall d'Aro. I
la tercera són les quatre clàusules del que en el document s'anomena
«amigable Convenció, Capitulació y Concòrdia». Intentarem fer un resum
de tot.
En la primera part es diu que el Delmar de l'Abat s'estén per tot el
terme de la vila de Sant Feliu, i discorre, a sol ixent, des d'aquesta vila al
«Puig de Sa Conca» o de «Pinell»; passa al peu del puig anomenat «Sobre
les ortes de Crota»; segueix al peu del «Puig de la Granoya»; passa al peu
del «Puig de la Litxarda» que és a prop del mas i molí de «Ses Aroles»,
propietat de l'Abat; segueix al peu del «Puig de Mora»; arriba al peu del
«Puig de Sa Canal»; puja amunt fins a la «Serra de les roches sobre lo
alberch den Valls o den Matheu de Aro»; rodeja aquesta serra fins a les
«roches den Donat»; travessa fins a les «roches sobre lo dit mas den
Dijous»; va fins al molí de l'Abat, anomenat «molí des Terres»; puja
després costa amunt fins al peu de la «Rocha rodona» i fins a mitja serra de
la «Rocha den Cateure»; va pujant encara fins «a mitja pedra de Besart» i

Mirant l'edifici de l'església «nova» de Penals d'Aro, hom descobreix les dues etapes
de construcció.
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fins a «la serra del Puig Puigalt»; i d'aquí discorre fins a les «Creus den
Gras», baixa fins «a mig Puig den Balleron», a la vista del mar, i continua
serra avall fins a «mitja Serra de les Guineus que és a la Riba del mar».

Cal observar, a part de la riquesa toponímica d'aquesta relació, que
durant la mateixa es diu i repeteix que aquests són els límits i terme de la
vila de Sant Feliu.
A continuació l'abat al·lega que aquest límits són els que consten en
una reial concessió o Concòrdia del rei «Pere tercer d'Aragó». En realitat,
es tracta del rei Pere III de Catalunya i IV d'Aragó, o sigui, Pere el
Cerimoniós. Aquesta concessió fou atorgada el 10 de juny del 1354 «en
forma de privilegi ab lo Cello real», i confirmada pel seu fill primogènit
Joan a Girona el 21 de setembre del 1386. Aquesta base jurídica és certa, ja
que he tingut la sort de poder llegir, no el document original, però sí la
còpia del document en el nostre arxiu capitular (16). I puc garantir que la
carrandella de noms de lloc que acabem de ressenyar coincideix exactament, cosa lògica per altra part, amb la que es troba en el privilegi reial.
A continuació es posa de relleu que el lloc de Sant Feliu designat pels
esmentats límits era de franc alou del monestir, amb totes les possessions,
censos, drets, cases i albergs que contenia, i que el monestir podia tenir-hi
Batlle, Jutge i Saig. I si bé es diu que el 16 de gener del 1355 Pere Çacosta,
Conseller de Sa Majestat i Lloctinent de Batlle General de Catalunya, i
Pere de Prat, doctor en Drets i ciutadà de Gerona, declararen «in situ» que
la vila de Sant Feliu s'havia de «circuir, dividir y termenar per lo Circuit y
terminacions designades i individuades», també es fa constar que no fou
fins el 29 de gener del 1586 que per Sentència de Miquel Momoig, Lloctinent de Batlle General «en les estacions de la Ciutat de Gerona, Vila de
Besalú y veguerias de aquelles», i amb consell del Magnífic Narcís Ferran,
doctor en Drets i el seu assessor ordinari, «foren posats i fixats los dits
termens y en dits llochs designats». I amb això l'abat pretén que «dintre dits
confins... toca, especta i pertany» a ell totes les servituds i altres drets de
domini, sense que el Capítol Catedral pugui entrar-hi «en manera alguna».
En la segona part del document exposen les seves al·legacions el
Capítol Catedral i els Curats de les parròquies de Santa Cristina i de Santa
Maria de la Vall d'Aro. Ja hem dit abans que el Capítol Catedral ho fa com
administrador de la Pia Almoina del Pa de la Seu i de la Pabordia del mes
de Juliol.
Primerament rebutgen el fonament jurídic de la pretensió de l'abat i

(16) «Llibre dels Privilegis i Concòrdies» fol. 36-37.
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monestir de Sant Feliu. No és que neguin la concessió del rei Pere el
Cerimoniós, però al·leguen que la sentència de provisió, del 29 de gener del
1586, fou apel·lada pel síndic de la Universitat de les dues parròquies el 3 de
febrer del mateix any, i com sigui que la fixació de termes es féu el 5 de
febrer, és a dir, dos dies després, és evident que «fou nulla» i sense efecte,
majorment si es té en compte que l'apel·lació es basa en les mateixes
paraules de la sentència de provisió, en la qual es diu que de cap manera
amb això no intenta el Lloctinent perjudicar o derogar els drets de domini o
delmar o qualsevol altres drets que puguin tenir altres persones dintre
aquests termes o definicions, ja que l'únic fi de la fixació de termes és fer
efectiva la jurisdicció de l'abat i convent de Sant Feliu, deixant totalment
intactes i il·lesos els drets de qualsevol altra persona.
I a continuació s'al·lega d'una manera taxativa que en l'esmentada
sentència ni es pretenia estendre el terme de la vila de Sant Feliu, ni tampoc
es volia negar la jurisdicció reial del síndic de la Vall d'Aro, ni les
senyories directes, drets dominicals, censos, delmes i primícies de les
esmentades Pabordies i Curats.
En resum, que aquesta Contenció de la Vall d'Aro consistia en un de
tants litigis que provocava el fet, molt habitual en aquelles èpoques com
hem dit abans, de l'existència simultània de jurisdiccions, senyorials i
reials, i de dominis directes, drets i servituds en un mateix territori. En la
documentació succedània consta que tant el monestir de Sant Feliu com el
Capítol Catedral i els Curats de les dues parròquies de la Vall d'Aro tenien
els seus Col·lectors de delmes i primícies dintre el territori de la Vall d'Aro
que era objecte de litigi.
A continuació i per la seva part, el Capítol Catedral i els Curats de les
esmentades parròquies senyalen també els límits del seu Delmar i del seu
territori. Tant els noms de lloc com la seva situació que surten en aquesta
relació o definició de límits es poden veure i seguir perfectament en el
«Mapa» que publiquem. Resumint, aquest Delmar comença a la «Rocha
Monera», davalla torrent avall fins a la «Creu de Tolsà»; discorre pel
camí-ral que va de Palamós a Sant Feliu entre el Pla de Fenals i el Pla de
Vinyals i que divideix el Delmar de l'abat, a sol ixent, i el Delmar de les
Pabordies, a la part de ponent, respectant les terres en alou i servituds de
l'abat i les de les Pabordies dintre els dos Delmars. És a dir, un tenia drets
en territori d'altre i viceversa, segons apareixia clarament, diuen, en els
capbreus respectius.
I continuant la delimitació, es diu que l'esmentat camí-ral travessa la
riera de Ridaura i va fins a la riera de Sant Pol, on, segons «la antiga
tradició», limiten entre si els termes de la vila de Sant Feliu i de la Vall
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d'Aro. Des del punt de confluència de l'esmentat camí-ral i de la riera de
Sant Pol discorre el Delmar de l'Almoina riera amunt, de migdia a ponent,
per la riera de Vilartaga fins al peu de la «vinya del Dr. Antoni Pallisser de
la vila de Sant Feliu»; continua fins a la «Creu d'en Basart», la qual «ab
antiquo» s'ha tingut sempre com a terme o confí que divideix Sant Feliu i la
Vall d'Aro, i prop d'ella hi ha «encara» un terme gros de pedra ajegut i que
feia pocs anys estava dret; continua la divisió de límits fins a la «Creu d'en
Súria», que es troba amunt del camí-ral que va des de Girona a Sant Feliu, i
arriba fins a «Pedre Sobrealta», des de la qual anava fins a la «Creu
trencada» que hi havia en el camí que va des de Sant Feliu a la capella de
Sant Grau, on la mateixa creu trencada i un terme de pedra que hi ha
«encara vui» fan la divisió. I ja per la part de ponent vers al nord, la divisió
del Delmar de les Pabordies passa per les «Planes d'en Basart», on es troba
també «encara vui» un terme dret; continua prop de la «casa d'en Llaurador», de Solius, on abans hi havia un terme gran de pedra que, segons
l'antiga tradició, senyalava la divisió i «vui» es troba encara ajegut a terra;
continua la divisió del Delmar de Solius i del de la Vall d'Aro fins al
territori anomenat «los Jugadors», on hi ha un altre terme de pedra dret,
prop de la «Barraca o casa de Barraquer, ciutadà honrat de Barcelona»;
continua fins a la «Font d'en Maensa», prop de la «casa d'en Maensa», amb
un altre terme plantat que divideix el Delmar de la Vall d'Aro i el Delmar
d'en «Rexac que es del Sagristà Major de la Seu de Gerona»; finalment
arriba la divisió fins a la «Roca Rubia», on es divideix el Delmar de la Vall
d'Aro i el Delmà de la parròquia de Romanyà. Ja al nord, en direcció a sol
ixent, la divisió del Delmar de la Vall d'Aro està marcada per diversos
termes que hi ha i divideixen aquest Delmar dels de Bell-lloc i Calonge, i
arriben fins al terme que hi havia sobre l'església vella de Penals, i des de
dita església, per altres termes fins a l'esmentada «Roca Monera», tancantse així el circuit del Delmar de la Vall d'Aro.
Dintre aquest territori, es diu en aquesta al·legació, «de temps immemorial» el Capítol Catedral i els Curats esmentats han rebut sempre els
delmes i primícies.
Com hem dit, el «mapa» o croquis que publiquem conté exactament i
ben minuciosament designat aquest territori, amb les creus, els termes i els
noms de lloc que hem transcrit. Àdhuc es fa constar en aquest croquis que
el territori reclamat per l'abat amb la nova fixació de termes ultrapassava
les 1.500 vessanes.
Finalment el document acaba amb la formulació d'uns Pactes, en els
quals no es fa més que acceptar formalment els límits del Delmar de la Vall
d'Aro tal com els proposa el Capítol de Girona i els Curats de la Vall
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d'Aro, reconeixent, això sí, els alous i servituds que té l'abat en aquest
Delmar de la Vall d'Aro, i així mateix els alous i servituds que tenen el
Capítol de Girona i les parròquies de Santa Cristina i de Santa Maria en el
Delmar de l'abat del terme de Penals i de la vila de Sant Feliu. Acabant per
comprometre's a tornar posar el terme en el seu lloc primitiu.
Però al peu del document i amb caràcter de lletra molt diferent, hi ha
una Nota escrita i firmada per fray Ildefonso de Navarra, per ordre de
l'abat del monestir de Sant Feliu, en la qual es diu que aquesta Concòrdia i
amigable composició excedeix molt el que s'havia ajustat entre les dues
parts, raó per la qual la Concòrdia no es va firmar, i l'abat donà allargues a
l'assumpte dient que el monestir ja faria un Memorial per a una resolució
convenient.

TERCER DOCUMENT
Això succeïa l'any 1677, i no solament no s'ajustà cap nova concòrdia
o resolució de la qüestió, sinó que les dues parts implicades s'enredaren en
un vertader plet. Hi ha una dita popular segons la qual no hi ha res que cent
anys duri, però aquest plet durà pla més de cent anys!
Això es pot veure, a part de moltes altres notes que hi ha en el lloc
esmentat de l'arxiu capitular de Girona, en el Memorial que el 6 de juny
del 1783 va presentar la «Real Junta de la Casa del Hospicio de la Ciudad
de Gerona, Principado de Cataluna, y el Cabildo de la Sta. Iglesia de la
misma» al rei Carles III d'Espanya (17).
Aquest memorial va firmat pel bisbe Tomàs de Lorenzana, la primera
entre algunes firmes que segueixen. La raó ja l'hem dit abans. Lorenzana
no solament tenia interès per defensar els drets de la Pia Almoina, sinó que
més tard uní la Pia Almoina a la Casa Hospici, edificant ell mateix el nou i
ampli edifici que avui és la casa de Cultura de Girona. Això explica la seva
intervenció personal en un plet que portava el Capítol Catedral.
En aquest Memorial consta clarament la falta d'intel·ligència absoluta
entre el Capítol Catedral i el monestir de Sant Feliu. Uns i altres es
mostraren irreductibles, ja que si el Capítol de Girona promogué causa o
litigi en el Tribunal Eclesiàstic, per la seva part l'abat introduí litigi en la
Reial Audiència de Barcelona. I així durant un temps hi hagué en curs dos
sumaris sota «interdicte interim de possessió», ço que no obstava que cada
una de les parts procurés percebre els delmes que podia.
I així s'explica en el Memorial que l'abat comparegué, sí, davant del

(17) Carpeta o Lligall de Sant Feliu, a l'arxiu capitular de Girona.
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Tribunal Eclesiàstic, però proposà la incompetència del Tribunal a causa
del judici incoat a la Reial Audiència. Passaren set anys. Per fi el 1699 fou
determinada la competència del Tribunal Eclesiàstic, però aleshores l'abat
acudí al Tribunal de Contencions.
El Capítol, en vista d'això, resolgué acudir a la Santa Seu i el 18 de
novembre del 1699 la Santa Seu nomenà Jutge a Josep Cortadas. La cosa,
no obstant, durà vint anys! Concretament fins el 1720, que el Jutge morí.
Roma nomenà nou Jutge a Antoni de Bru, i es continuà la causa fins al
gener del 1729, que també morí aquest segon Delegat Apostòlic. "En total,
havien passat ja vint-i-cinc anys més.
Aprofitant que no hi havia Jutge Eclesiàstic, el Capítol acudí al Reial
Suprem Consell de Castilla amb l'intent d'obtenir permís per a impetrar un
nou Delegat Apostòlic, o bé que s'assenyalés com a tribunal el de la Rota
de la Nunciatura dels Regnes d'Espanya, o, si semblés millor, el de la Reial
Audiència de Barcelona. S'optà per aquesta darrera solució, acordant-se
el 4 de novembre del 1776 que es recollissin tots els autos seguits davant els
dos Delegats Apostòlics, fent-los passar a la Reial Audiència. En aquest
moment s'havia unit ja la Pia Almoina a la Casa Hospici de la ciutat de
Girona.
Veient l'abat el perill d'un resultat desfavorable de la seva causa, amb
fatals conseqüències, demanà la nul·litat de procediment seguit pels Delegats Apostòlics, basant-se en la disposició tridentina que dictava el coneixement de les primeres instàncies a favor de l'Ordinari Eclesiàstic, és a dir,
en aquest cas, del bisbe de Girona. Prou la Junta de la Casa Hospici s'oposà
a aquesta nova dilació de la causa, però fou endebades. La Reial Audiència, el 13 de març del 1782, declarà nuls els procediments obrats davant els
Delegats Apostòlics, manant que s'arxivessin els autos, i declarant «no
haber lugar a la Súplica interpuesta por la Real Junta del Hospicio».
En aquest punt, el Capítol Catedral manifesta un «indecible dolor»
davant la gravetat dels danys que s'ocasionaven a l'Establiment de beneficència en favor dels pobres, i decideix cercar el recurs capaç d'evitar-los i
de conservar il·lesos els drets de la Casa Hospici a la Vall d'Aro. Per això
decideix acudir, com a últim recurs, al Reial Consell de Sa Majestat, el rei
Carles III d'Espanya.
L'exposició de les raons pot resumir-se així. Mai, durant 29 anys,
l'abat no havia protestat de la facultat jurídica dels Delegats Apostòlics.
Per altra part, era evident que el Capítol Catedral no havia contravingui les
disposicions conciliars, ja que el Tridentí, en atorgar les primeres instàncies a l'Ordinari Eclesiàstic, no volgué limitar l'autoritat pontifícia, ans al
contrari aquesta podia, per motius raonables, donar un rescripte especial,
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com ho eren els expedits als dos Delegats Apostòlics. En aquest cas els
motius raonables eren clars, ja que el Capítol Catedral era un dels litigants i
el bisbe de Girona podia haver mostrat una parcialitat a favor del Capítol, i
en qualsevol causa o judici era primordial la imparcialitat dels jutges. Per
altra part, la motivació del decret conciliar consistia en dues coses: una era
no disminuir la potestat dels Ordinaris i l'altra era no donar lloc a despeses
massa crescudes en les primeres instàncies. Però en aquest cas el bisbe de
Girona va tenir sempre coneixement dels rescriptes pontificis sense posarfl
hi cap inconvenient, i per altra part, essent domiciliats els Delegats Apostòlics a la mateixa Província de les parts litigants, les despeses eren les
normals.
Finalment, en tota aquesta exposició o Memorial hi ha una acusació
greu contra l'abat, ja que es diu que aquest sempre no havia fet altra cosa
que posar dilacions, canviant a cada pas de tàctica o mitjans de defensa,
mostrant sempre recel de perdre en justícia, i mentrestant havia procurat
estendre el seu Delmar de la Vall d'Aro aprofitant el pas del temps.
El document acaba, per fi, amb una Nota, en la qual es fa constar que
el Memorial passà a mans de Joan Antoni Reso i Penuelas, «nuestro
Secretario de Càmara y Gobierno en lo tocante a los Reynos de la Corona
de Aragón, el qual entendera sobre el contenido y progreso del asunto,
suspendiéndose por ahora la ejecución de vuestras providencias».

MÉS DOCUMENTACIÓ
Una vegada més quedava parada la Contenció de la Vall d'Aro, i en el
lloc esmentat de l'arxiu capitular hem trobat encara un altre document que
ens revela que el plet continuà (18). Es tracta d'una Sentència, amb data de
7 març del 1794, a favor del monestir de Sant Feliu. La sentència és de la
Reial Audiència de Barcelona i després d'uns breus Considerandos, diu:
«Sentenciamos, pronunciamos y declaramos que los expresados Venerable Abad y Real Monasterio de San Feliu de Guixols, no solo son Senores
directos, si tambien decimadores universales en el termino de la citada v illa
de San Feliu y su feligresia. Y que los linderos de dicho termino designado
por los comisarios reales en el ano 1355 à conseqüència de la precedente
concòrdia celebrada entre el senor Rey D. Pedró 3.° de Aragón de una
parte, y el Abad y el predicho Real Monasterio de otra: Son los que
verdaderamente le dividen de las Parroquias de Santa Cristina, y Santa
(18) He consultat també els Lligalls sobre Sant Feliu de Guíxols que hi ha a la Secció A
de l'arxiu diocesà, i el resultat també ha estat negatiu: no hi ha ni un document ni una nota que
es refereixi a aquest assumpte.
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Maria del Castillo de Aro, assi para la jurisdiccion como para la percepcion
de Diezmos, censos, tascas, y demas derechos... Barcelona 7 Marzo 1794
fue leida y Publicada en Audiència publica por el infrascrito Escribano de
camara Dn. Joaquin Tor».
Però tampoc no s'acabà la Contenció, ja que immediatament el Procurador del Capítol Catedral comunicà la Sentència al seu principal, dient
que «he apel·lat». Això ho hem trobat a les Actes Capitulars (19), a les
quals, com a últim recurs, hem acudit, malgrat que suposés un treball llarg i
pacient, per mor d'intentar trobar el final de la Contenció. El resultat ha
estat un aplegament de més dades sobre el curs d'aquest plet entre el
Capítol Catedral i el Monestir guixolenc. Donarem només les de més
interès, però des d'ara ja adelantem que tampoc no hem pogut arribar a
cap final.
Així en la Sessió capitular del 15 de setembre del 1798, i segurament
com efecte de l'apel·lació esmentada, es llegí «un papel del Abad de
Sn. Feliu de Guixols sobre composición del Pleito que mas de un siglo se
suscito . . . para que se termine dentro de determinado tiempo». El Capítol
resolgué: «Queda inteligenciado y se conforma el Cabildo con este primer
paso» (20).
Però la cosa no era tan fàcil. En la Sessió del 30 de març del 1799 es
llegeix una Carta de la Reial Junta de l'Hospici de Girona dient que l'abat
de Sant Feliu restringeix a favor seu la diligència de concordar a un any,
però que aquest any es pogués parar sense haver-se formalitzat la
Concòrdia (21). És evident que l'abat donava allargues a la qüestió.
I amb això arribem al segle XIX. En la Sessió del 19 de gener del 1805
consta que vuit dies abans la Reial Audiència havia confirmat una Sentència de l'any 1801, també apel·lada, per la qual «no ha lugar la pretensión del
Hospicio y Cabildo que solicitaban la formación de un Plano o mapa que
demarcase los limites de las Parroquias de San Feliu de Guixols y la de la
Vall de Aro, Fanals y otras, con cuyo plano podrían los Jueces conocer
mejor el derecho del Monasterio de San Feliu, del Cabildo y del Hospicio»(22).
En no admetre's el Mapa o croquis esmentat, els advocats del Capítol
es veuen obligats a sol·licitar una Visori formal, cosa elevada de cost, però
(19)
capitular.
(20)
(21)
(22)

Actes Capitulars n.° 68 fol. 111, en els documents adjunts n.° 70, de l'arxiu
Actes Capitulars n.° 70, fol. sense n.°.
Actes Capitulars n.° 71, fol. 44-45.
Actes Capitulars n.° 73, fol. 152.
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necessària per a millorar la instància de Suplicació de la Reial Audiència,
que està en curs i pendent de resolució. Això es llegeix en la Sessió
capitular del 4 de febrer del 1805 (23).
Segueixen altres dades d'interès, però seria massa llarg de comentar.
Entre elles hi ha el cost del Visori, que pujava a 1.500 lliures (24), els
preparatius del Visori dels terrenys, que havia de realitzar la Comissió de
Barcelona (Jutge i comitiva), la qual s'havia d'allotjar a la Casa que tenia el
Capítol Catedral a la Vall d'Aro, concretament a Castell d'Aro (25), el
pagament de dietes, les anades i vingudes del Sr. Oliver, canonge de la
Seu, etc. . . Com a dada de major interès, donem el contingut de la Sessió
capitular del 10 d'octubre del 1806, en la qual es llegeix un escrit de l'abat
de Sant Feliu posant objeccions «per no estar à la Concòrdia» del 19
d'agost del 1802 en la qual s'anomenaven Comissionats per una i altra part
amb Poders suficients (26).
Després de tant de temps i plets, de tantes concòrdies o intents de
solució, sembla que era la millor manera: atorgar plens poders a uns
comissionats d'ambdues parts i que la seva resolució acabés la qüestió
d'una vegada. Es veu que ja s'intentà, però una vegada més l'abat adoptà la
tàctica de les dilacions.
L'any següent, en la Sessió capitular del 28 d'abril del 1807, torna a
projectar-se l'ombra d'una solució. Diu així: «El Sr. Cuffí y el Sr. Juncà
expusieron que el pleito del Monasterio de San Feliu de Guixols con el
Hospicio y Cabildo puede cortarse; y que han examinado los Capitules que
ofrecen los Monges, y parece son admisibles». El Capítol resol: «Que estàs
Senorias continuen llevando adelante este asunto, y que si se pone el
Monasterio en lo justo, se trate de cortar un pleito que ha durado tantos
anos» (27).
Però malauradament les coses en el nostre país es posaren malament.
Des de l'any 1808, amb el setge napoleònic de Girona i ocupació de les
nostres terres per les tropes franceses durant els anys següents, les Actes
Capitulars només respiren aires de guerra.
Hem d'arribar a l'any 1820, per a retrobar el fil de la història que ha
ocupat la nostra atenció, però ja no serà pròpiament el fil de la Contenció
de la Vall d'Aro. Només trobarem qualque punt, poca cosa, referent als

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Actes Capitulars n.° 73, fol. 155 verso-156.
Actes Capitulars, Sessió corresponent al 24 de setembre del 1805, fol. 216 verso.
Actes Capitulars, Sessió del 5 d'octubre del 1805, fol. 220 verso.
Actes Capitulars n.° 73, fol. 315 verso.
Actes Capitulars n.° 74, fol. 19 verso.
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drets dominicals i de servituds del Capítol de Girona a la Vall d'Aro, els
quals es mantenien encara, però cada vegada més a precari. Així trobem
que encara es fan Relacions d'aquests drets (28), alguns capbreus (29), i es
percebeixen delmes (30).
I ja no ens ha estat possible trobar res més. És veritat que les Actes
Capitulars continuen, però a partir d'aquesta darrera data, l'any 1831, són
pràcticament inabordables per la manca d'índex i sobretot de títols marginals. Però cal tenir en compte que els delmes i altres servituds senyorials ja
no encaixaven amb les idees liberals de l'època. De fet, per llei del 31
d'agost del 1841, s'anul·laven tots els delmes i servituds, els quals com tants
béns i propietats de l'Església foren substituïts per una minsa contribució
de «cuito y clero».
El fet és que, malgrat els esforços que hi hem esmerçat, ens hem
quedat sense reeixir en el nostre intent d'arribar documentalment al final
de la Contenció de la Vall d'Aro, si és que hi hagué final concordat. No ho
sabem pas, però és possible que aquesta Contenció, en lloc d'arribar a un
final, es perdés en el terbolí d'aconteixements de molta més envergadura,
com els que succeiren dintre la primera meitat del segle XIX: matança de
frares del juliol del 1834, crema de convents del 1835, lleis de supressió de
totes les cases religioses masculines emanades de les Corts espanyoles el
1836 i 1837. I recordem que d'aquesta manera també el monestir de
monjos benets de Sant Feliu de Guíxols acabà la seva existència, com a tal,
d'una manera malestruga, el 29 de juliol del 1835.
Tanmateix, però, en tot aquest assumpte resta un interrogant: ^com
és que els límits del municipi de Sant Feliu no són actualment, i a ben segur
des de fa cosa d'un segle, els que defensaren àrduament l'abat i el monestir? ^Quan es fixaren o designaren els límits actuals que converteixen a
Sant Feliu en aquella «ciutat menuda i exquisida» de què, potser en un
sentit diferent, parla Gaziel? (31). No ho sé pas, però semblaria lògic que
l'explicació es trobés en els arxius municipals més que no pas en els
eclesiàstics. Ens escama, però, que el Sr. Lluís Esteva, en alguna conversa
que hem tingut, ens digués que ell havia cregut que es devia a una victòria
del Capítol Catedral. Jo, com ja he dit, no he pogut pas esbrinar-ho i per
això més aviat estic perplexe i dubitatiu en aquest sentit.
(28) Actes Capitulars n.° 78, fol. 44, Sessió del 28 de juliol del 1820.
(29) Actes Capitulars n.° 83, fol. 38 verso, Sessió del 17 de setembre del 1830.
(30) Això consta almenys de la parròquia de Santa Maria de Castell d'Aro: Actes
Capitulars n.° 84, fol 6, Sessió del 12 d'agost del 1831.
(31) Gaziel, «Sant Feliu de la Costa Brava»—1963— pàg. 61.
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CLOENDA
Com a cloenda només vull dir que, si bé personalment m'hauria plagut
que el curs de la història hagués pogut salvar la existència i perduració del
monestir «imperial» de Sant Feliu de Guíxols, aquest goig m'ha estat
interdit i, com a ganxo, he d'acontentar-me en evocar «las ruinas de mi
convento». Al meu entendre, si el monestir no hagués estat suprimit,
potser els límits del territori municipal de Sant Feliu avui serien més
amples. Dic això perquè en la Contenció de la Vall d'Aro sembla que es
podia arribar a una solució satisfactòria fixant els límits territorials que
exigien els monjos i al mateix temps respectant els drets dominicals i
servituds que en aquest territori de Sant Feliu tenien altres institucions. I
com que vingué un moment que aquests drets foren suprimits...
Hi ha una cosa, no obstant, que a tots els gironins —ciutat i província— ens ha d'alegrar i és que, malgrat els avatars de la Convenció de la
Vall d'Aro, pogués subsistir l'obra de la Pia Almoina del Pa de la Seu en la
seva versió de la Casa Hospici propiciada pel bisbe Tomàs de Lorenzana i
que avui continua la seva vida beneficiosa amb el nom de Llar Infantil a
mans de la Diputació Provincial de Girona, en un nou i confortable edifici
aixecat per la mateixa Diputació en el Puig d'en Roca. Jo coneixia una
família de Sant Feliu de Guíxols —això era a principis de segle, quan a
l'Hospici hi havia acollides també persones adultes i matrimonis— que es
pogué regenerar econòmicament i social d'una manera total i satisfactòria
gràcies al sopluig temporal i a l'ajuda que trobà en aquest Establiment de
beneficència.
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INTRODUCCIÓ
Manuel Rovira i Solà («Annals de l'Institut d'Estudis Gironins»,
1974-75) publicà un article titulat Un diploma desconegut de Carloman
per a Teotari, bisbe de Girona (881). En realitat, aquest autor donà a
conèixer una còpia que trobà a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en la qual, al
bell començament, hi ha una nota de la qual es desprèn que la còpia és treta
d'un trasllat fet pel notari gironí Pere Rosselló el 16 de juliol de 1686 a base
del pergamí original que el Capítol Catedral tenia «recòndit» en el seu
arxiu. Manuel Rovira donà aleshores com a perduts l'original i el trasllat de
Pere Rosselló.
Jo, per la meva part, vaig donar a conèixer («Estudis sobre temeS
quixolencs», vol. II, 1980) el trasllat de Pere Rosselló que vaig trobar en els*
protocols d'aquest notari custodiats a l'Arxiu Històric de Girona (Protocols Notari Rosselló, Notaria 8, núm. 566). Malgrat que l'objecte essencial deí meu treball era publicar el text del trasllat notarial i donar-ne la
versió en català, vaig aprofitar l'avinentesa per a treure unes conclusions,
al meu entendre lògiques, en relació amb la història de la catedral de
Girona, de la Vall d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols.
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Però el que ara m'interessa observar és que aleshores jo donava per
perdut el diploma original en pergamí que el 1686 era a l'arxiu capitular de
Girona. Efectivament, jo deia: «Així, doncs, malgrat que ens alegraria
moltíssim que algun dels arxivers actuals de la nostra Catedral tingués la
sort de trobar aquest document original —cosa que em sembla improbable—, avui hem de donar-lo per perdut».
Doncs bé, avui podem oferir als lectors la grata notícia de la recent
troballa d'aquest document original. L'hem tingut a les nostres mans i en
publiquem la fotografia amb els comentaris que hem estimat pertinents.
Comencem per referir-nos a les circumstàncies de la troballa. Quan
vaig anar a fer la recerca a l'arxiu catedralici de Girona, fa dos o tres anys,
ja sabia que hi havia un diploma original de Carloman atorgat al bisbe
Teotari i tenia l'esperança que fos el que contenia la donació de Vall d'Aro.
Fou fàcil trobar el pergamí, molt bonic per cert, escrit en lletra curial, però
no era el que jo buscava, sinó un diploma atorgat per Carloman a Teotari
quatre dies abans i en el qual el rei carolingi posava sota la seva protecció
l'Església de Girona i li confirmava tots els seus béns.
Però, mentre jo investigava a l'arxiu, no sabia que, per iniciativa del
Dr. Jaume Marquès, les monges caputxines de Girona es dedicaven a
desempolsar i planxar una quinzena de milers de pergamins que havien
estat arreconats a l'arxiu capitular des de feia un parell de centúries sense
que gairebé ningú no els toqués. I heus aquí que el jove i docte canonge
arxiver de la Catedral, Dr. Gabriel Roura i Guïbas, ha començat amb deler
l'estudi d'aquest arsenal de documentació, amb la fortuna d'haver trobat
ja, només de començar, alguns pergamins de màxim interès per a la
història de la Catedral i del bisbat de Girona. I allò que jo qualificava
d'improbable ha resultat un fet feliç, ja que entre aquests pergamins
identificats hi ha el que conté la donació de la Vall d'Aro feta pel rei
Carloman al bisbe Teotari de Girona.
Així, doncs, avui existeixen: el pergamí original que es trobava a
l'arxiu capitular de Girona, datat el 2 de setembre del 881; el trasllat que en
féu el notari Pere Rosselló el 16 de juliol del 1686, que es troba a l'Arxiu
Històric de Girona; i la còpia feta en el mateix segle XVII, que es troba a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Jo prou havia cercat a l'arxiu de la catedral, però llavors aquest
pergamí no hi era. Era a planxar! Avui, però tot aquest nombre ingent de
pergamins han tornat a l'arxiu catedralici, on es troben ben custodiats en
grosses carpetes o calaixos, sense plecs ni arruges, és a dir, en estat òptim
per a fer-ne el seu estudi que segurament reportarà moltes sorpreses.
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EL DOCUMENT
Actualment, aquest document pot trobar-se a l'arxiu de la Catedral de
Girona, secció de pergamins, calaix de privilegis reials, i té el número 453,
corn es pot veure en la fotografia que publiquem.
Sobre les Dades Codicològiques, hem de dir que es tracta d'una
escriptura en llatí, sobre un pergamí de 40 cms. d'altura per 47 d'amplària,
amb 17 ratlles i a línia tirada. La lletra inicial és simplement una I allargada.
El document està escrit en lletra carolíngia normal, amb tinta de color
ocre.
Passant ara a les Dades Diplomàtiques, en el document hi ha un
Protocol que consisteix en una Invocació: «In nomine dni.di.aeterni et
Salvatoris nostri ihu.Xpi», és a dir, «En el nom del Senyor Déu etern i
Salvador nostre Jesucrist». A continuació hi ha la Subscripció o Intitula-

Diploma de Carloman al bisbe Teotari de Girona. Pergamí original que conté la
concessió de tota la Vall d'Aro, atorgada l'any 881, i en el qual apareixen les formes
toponímiques Valíem Arez (Vall d'Aro), Tursam (Tossa), Locustarii (Llagostera),
Rominianum (Romanyà) i Colonica (Calonge).
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C/o: «Karlomannus gradirex», és a dir, «Carloman per la gràcia de Déu
rei». No hi ha Adreça ni Salutació.
La part central del document o Text comença amb un Preàmbul:
«Mos et consuetudo . . . adstrigerent», és a dir, «Sempre existí l'ús i costum
dels Reis predecessors nostres de dignificar i exaltar els seus homes fidels
amb grans honors, tant per manifestar en ells la seva benignitat com per
compel·lir que els seus ànims permaneixin en la seva fidelitat». Segueix la
Motivació: «quodcirca noverit... mansuetudinis nostrae», és, a dir, «Per
tant sàpiga la diligència de tots els fidels de la Santa Església de Déu i
nostres, tant presents com futurs que, acudint als genolls de la nostra
mansuetud». A continuació ve la Narratio o exposició de fets. En resum,
Teotari, bisbe de Girona, demana la propietat de tota la Vall d'Aro; el rei li
atorga aquesta propietat; per evitar dubtes senyala les afrontacions.
El Text acaba amb una Cloenda o Dispositiu: «Ut autem... signari
jussimus», és a dir, «Per a que aquesta donació de la nostra autoritat sigui
tinguda fermament en nom de Déu i pugui perdurar inviolablement per
temps sempitern, l'hem firmada dejús amb mà pròpia i a més l'hem
manada segellar amb la impressió del nostre anell».
L'última part del document o Escatocol conté una Datació: «Datum
quarto.. .Amen», és a dir, «Donat el quart de les nones de setembre de
l'any tercer del regnat de Carloman gloriosíssim rei, en la indicció dècima
quarta. Fet a Beziers, vila de Provença. En el nom de Déu feliçment.
Amen». Abans hi ha les Signatures. Són només dues: «Signum Regis
Karlomanni gloriosissimi Regis», és a dir, «Signe de Carloman gloriosíssim
rei», i «Norbertus notarius ad vicem Vulfardi recognovit et subscripsit», és
a dir, «Norbert, notari en substitució de Vulfard, reconegué i firmà». No hi
ha cap signatura de testimonis, ni d'escrivà o simple escrivent. No és segur
si la firma del rei és autògrafa, si bé és certament amb caràcter de lletra
curial, diferent per tant de tota la part del document. Però pot ésser una
imitació.
Cal afegir que actualment la part superior esquerra del pergamí està
afectada per una grossa taca negra, segurament produïda per la humitat,
que dificulta la lectura d'una part del text. Sortosament tenim el trasllat del
notari Pere Rosselló, amb l'ajuda del qual es pot arribar a llegir aquesta
part del text afectada, però seria millor disposar de l'ajut d'uns raigs
infrarojos que permetrien llegir-ho bé. Cal tenir en compte que, com ja
hem dit en alguna ocasió, els trasllats i transcripcions de documents antics
originals, malgrat la importància que tenen, sempre ens deixen amb el
dubte de si són totalment fidels a l'original, o si, contràriament, contenen
inexactituds o errors.
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Curiosament, a aquest respecte, la troballa d'aquest pergamí de la
donació de la Vall d'Aro ens dóna ocasió de descobrir els errors que varen
traspuar-se en el trasllat de Pere Rosselló, del segle XVII. Afortunadament podem constatar que, més que d'errors, es tracta de falles ortogràfiques, per bé que en cap cas no arriben a constituir una alteració essencial
de concepte o de significat. Això es pot comprovar posant a continuació les
diferències ortogràfiques que hem trobat entre l'original, que citarem amb
les sigles PO (pergamí original) i l'esmentat trasllat, pel qual hem escollit
les sigles PR (Pere Rosselló). El resultat és aquest:

Línia l.a
Línia 2.a
Línia 4.a
Línia 4.a
Línia 5.a
Línia 5.a
Línia 7.a
Línia 9.a
Línia 10.a
Línia ll.a
Línia 14.a
Línia 15.a
Línia 17.a

Es diu en PO

Es diu en PR

gradirex
sublimes
industris
mansuetudinis nostrae
(frequen) tia
primatum que
que
xpr. texata
aquarumque
nstre
glorisissimi
Norbertus
feliciter

grandi Rex
Suplimes
Industriam
mansuetudinis
frequentius
primatum q.
xpr.-xata
aquarumq.
nostra
Illustrissimi
Lorbertus
Selviter

Hem de fer constar que, a excepció de la línia 14, en la versió al català
que vàrem donar del document (l.c.) ja havíem corregit aquests petits
errors del trasllat notarial, perquè era fàcil de veure que eren inexactituds
petites.

Signatura del rei carolingi. Diu:S/gnum Regís Karlomanni gloriosissimi Regís.
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Finalment volem encara fer una altra observació important sobre
aquest document original. Cal no perdre de vista que si bé aquest precepte
s'atorgà el 2 de setembre del 881, quatre dies abans (29 d'agost del mateix
any) Carloman havia atorgat al mateix Teotari un altre precepte de confirmació de les possesions de l'Església de Girona. Però així com aquest
primer era un document oficial, escrit totalment en lletra curial, el segon
document, aquest de la donació de la Vall d'Aro, és ja un mer document
sense solemnitat, escrit en lletra carolíngia normal. Diríem, doncs, que
aquest segon document és com un apèndix de la concessió del diploma
anterior, i que el Notari rebé l'ordre de redactar-lo per fer constar en
escriptura pública ço que el rei ja havia concedit de paraula a Teotari
quatre dies abans, ja que no és versemblant que Teotari acudís dues
vegades al rei en l'espai de quatre dies només.
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1. FONTS
Les fonts naturals del terme municipal de Calonge són de dues menes:
les que ragen i les que neixen; o sia, les fonts que surten directament a raig
dés d'un marge o d'una penya i les que surten a flor de terra, sense rajar. A
més citarem les artificials, que no són res més que aigua canalitzada des del
dipòsit municipal cap a certs punts del casc urbà d'on surt el líquid element,
mitjançant una aixeta empotrada en un pilar o en una paret decorada.
Es descriuen tenint en compte el seu desguàs a les rieres i recs.
RIERA DE S'ORINELLA. — S'hi troben les següents: la font del
Mas Ribot, de qualitat ferruginosa, la qual surt d'un marge; avui es troba
en força mal estat.
La font des Ganxo, construïda en un desnivell d'una vedruna. Raja
molt poc dintre d'un com de pedra i la volten dos pedrissos. Recull les
aigües de la vertent nord-est de Ja Cendrosa. Es una font típica de muntanya, ombrejada per castanyers i encatifada de maduixeres. Segurament
fou construïda pels viticultors calongins quan conreaven la vinya en els
vessants del massís del Jonc, abans de la invasió de la fil·loxera.
Més avall, entre el Terme Gros i S'Orinella, es conserva encara la font
des Patot, perduda en la boscúria.
Ja a les envistes del mas Deumenjó, es troba la des Tet Mont, de poc
cabal.
y
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RIERA DE LA GANGA O DE RIFRED. — A l'esquerra, i al peu
mateix de la carretera de la Bisbal, surt la font de la Ganga. És un bassiol
petit, ran del marge, fins fa poc a l'aire lliure, però ha estat tapat amb obra i
col·locat un canó metàl·lic per on s'escorre l'aigua.
Al començament de la pujada, també a l'esquerra de la riera, hi ha la
font Clara. És de poc cabal, degut al desviament de la deu. Fou constrida
en els anys vint d'aquest segle, gràcies a la campanya organitzada pel
Sr. Patrici Clara i Carles, el qual encapçalà la subscripció popular. Se la
batejà amb el nom del seu promotor. Es ratallà el marge, formant una
concavitat, s'aparedà amb rajols i es col·locaren dos canons de sortida.
També s'hi posaren dos bancs de pedra i es plantaren unes eures, les quals
cobrien el sostre format per uns arcs de ferro. Avui té un apecte desastrós.
La Mina de Can Barceló, ja dins el casc urbà, s'inicia vora el mas del
mateix nom i alimenta un viver que s'empra per a regar una horta. És molt
abundant.
A la dreta de la riera i en els vessants de la muntanya de la Creu, hi ha
quatre fonts; la font del Ferro, descoberta en els anys trenta d'aquesta
centúria i arreglada per uns entusiastes excursionistes, d'aigua ferruginosa,
com el seu nom indica, avui ensorrada, però que fou en el seu temps, lloc
de fontades.
La font de can Margarit de Baix, molt antiga, coberta d'obra i amb un
bassi per a abeurar-hi els ramats.
La font de can Lloques, de les mateixes característiques que l'anterior.
Són aquestes fonts a flor de terra, molt abundants i quan sobreixien
eren emprades per a regar els horts d'ambdues masies.
I la font del mas vell de can Margarit, anomenada la Bassa de les
Oques, la qual alimenta un safareig-dipòsit per a regar unes feixes esglaonades.
Cal anomenar també la de can Font, avui seca, la qual encara conserva
la carcassa feta amb pedra del país.
RIERA DE SANT CEBRIÀ. — A l'esquerra, ja en terme de Cruïlles, es troba la font del Mas Blanquet, arranjada de nou. És la font més
coneguda i visitada, ara que l'aigua corrent de les poblacions té un gust de
clor. Està situada quasi al mig de la riera i quan aquesta creix, queda
coberta per les aigües. A prop hi ha uns rústecs setis de pedra i fogons del
mateix material. El paisatge que l'envolta és fresc i ubèrrim. Els arbres
rierencs li donen ombra i sopluig. Un petit prat, defensat amb parets de
pedra seca, és adient per a fer-hi dinars i berenades. S'inclou entre les fonts
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calongines, puix és ran de terme, pren el nom d'un mas de Calonge i des de
temps immemorial la gent de la vila la visita assíduament.
RIERA DEL FOLC. — Una sola font hi desguassa. És l'anomenada
dels Capellans o del Folc, fins fa poc completament perduda entre les
bardisses, però ha estat molt ben arranjada per uns entusiastes de les fonts.
La ubèrrima vegetació que l'emmarca junt amb el bon gust dels artífexs,
fan del lloc una mena de paradís retrobat. Està situada a la riba dreta, a uns
tres-cents metres del Salt de Mos (1).
TORRENT D'EN SIMONET. — A la planella de can Mont hi ha
diverses fonts. Una vora la casa de pagès, per a usos domèstics, feta d'obra
i amb un viver estret i corbat on a vegades hi ha peixos de colors i s'hi crien
canyes americanes. L'altra, una mica més lluny, en el camí de Castell
Barri, anomenada per antonomàsia la font de can Mont, rega l'hort de la
casa. Es una font molt ben arreglada, amb pedrissos d'obra amb pedretes
aplacades i una taula. La corona una superba alzina i la volta un prat molt
bonic amb perímetre de suros i pollancres. Raja sempre amb un rajolí que
sembla de cristall.
Més avall, disseminades pel bosc, es compten les del Milà, de la Coma
i del Borrissol.
Ja quasi al peu de la muntanya, es troba la Mina d'en Bros, vena
d'aigua que surt de les entranyes d'un marge rocós, el qual alimenta un gros
viver destinat a regar un hort tancat per la boscúria. És molt abundant.
s

REC D'EN LAU. — A la dreta i penjada a la muntanya, hi ha la font
d'en Peia, construïda molt rústicament amb pedres trencades. Raja regularment, tant si hi ha secada com règim de pluges constant.
REC DE LA VALL. — Sota el Castell Barri encara raja la font de la
Vall, difícil de trobar degut a l'espessor del sotabosc.
REC DEL MAS ROSSELLÓ. — Hi desguassen un seguit de fonts,
quatre de les quals són les més importants: la font Nina, la font Sastres, la
del mas Rosselló o del Torrent i l'anomenada de les Quadres del Campament.
Les dues primeres estan situades entre la regió de les coves prehistòri1. Gràcies als esforços i entusiasme dels calongins Andreu Cornellà i Jaume Esteve.
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ques i el poblet medieval del Carrer dels Sastres, cobertes materialment de
vegetació arbustiva.
La tercera era la que fornia d'aigua el mas Rosselló i està formada per
un dipòsit d'obra, el qual comunica, mitjançant una conducció subterrània, a un broc per on raja l'aigua, el qual raig alimentava un viver quan el
mas era habitat. És abundant, de qualitat i una mica ferruginosa.
L'última no és més que un dipòsit fet pels soldats de l'antic campament, per tal de recollir l'aigua d'un torrent, aprofitada per a abeurar les
mules de la propera quadra. Un prat i uns quants arbres donen al lloc una
genuïna pinzellada bucòlica.
RIERA DELS MOLINS. — Es troben totes a la dreta de la riba. Així
tenim: la del Molí Cremat, situada al peu de la serra de Vallvenera i prop
de la casa de pagès que li dóna el nom.
La de cas Secretari o mas Pallí, la qual recull les aigües de la part alta
de la serra dels Vilars i serveix per a regar un hort.
I la de can Saguer, a mig pendent, que també s'aprofita per a enaiguar
les feixes esglaonades de la masia.
RIERA DE CALONGE. — Desguassa en aquesta riera la font del
mas d'en Moret, situada davant la casa, en un fondal bastit d'obra. L'aigua
sobrant s'empra per a regar un hort que té al costat.
RIERA DE CALELLA. — Per damunt del mas Massoni, a Treumal,
hi ha la font dels Torrents, força abandonada, característica de la qual és la
gran quantitat de cues de cavall (Equisetum arvense) que creixen al seu
rodal.
COSTA DE TREUMAL. — Sota mateix de l'actual Park Hotel, ran
de costa, a pocs metres de les ones, es poden veure encara les restes de la
font de Sant Jordi, completament seca.
REC DE SANT DANIEL. — Al costat de la carretera que porta a la
Urbanització finca Vert, en un bosquet de suros situat a l'esquerra, s'hi
troba la font del mas Ribot, font històrica per antonomàsia, puix en temps
dels romans sortia d'ella un aqüeducte, el qual fornia d'aigua la important
vil·la romana de Santa Maria del Collet. Fins no fa molt, encara es conservaven algunes restes del citat aqüeducte a la pineda del Collet, vora mateix
de la font. En la Guerra dels Francesos, fou allí on les patrulles napoleòni130
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ques capturaren l'hereu Comadira (2). Actualment la seva aigua serveix
per a regar una horta força gran.
RIERA DEL TINAR. — A la vertent occidental del massís del Jonc,
hi ha ubicades la font d'en Ponjoan i el bassal d'en Menjamarc, avui
perdudes entre l'espessa vegetació que hi creix. I la de cal Santet, vora el
mas homònim.
La més coneguda de les que aboquen en aquest corrent, és la font del
Tinar, que no és més que la filtració d'aigua de la riera entre les pedres
d'una mena de resclosa que fa suport a la carretera que va del Puigtavell al
Tinar, quan travessa l'esmentada via fluvial.
FONTS ARTIFICIALS. — D'ençà que la població disposa d'aigua
corrent, hi ha dues fonts dins el casc urbà: la del Pedró (a l'inici de la
baixada del Pedró), i la de Vila (entre els carrers Guimerà i Càlcul).
No cal descuidar la del mas Rotllant de les Roques, avui seca, la qual
fou constrida, de forma monumental, quan es feren les obres de restauració d'aquesta casa pairal fa uns quaranta anys. Està situada en els jardins de
la casa, frec a frec de la riba dreta del Rierot o riera del Tinar.
Resumint, en el terme de Calonge es compten en l'actualitat 35 fonts
naturals. Unes ragen (Font Clara, can Mont, la Ganga, Ganxo, etc.) i
altres neixen (Lloques, Margarit de Baix, mas Ribot, etc.). Si tenim en
compte el règim de pluges anual, el qual dóna uns 300 litres per metre
quadrat, sorprèn la quantitat de fonts que hi ha escampades pel municipi.
Aquestes fonts foren adaptades per diversos usos. Per servei domèstic
a les cases de pagès, per a regar, per profit dels bosquerols i per esplai.
Moltes masies, a més del pou, se servien de les fonts, primordialment
per a regar, puix s'estalviaven de poar. Per al treballador del bosc (llenyataire, carboner, pelador) eren d'importància vital; per això tenien cura
d'elles i les consideraven quesi sagrades; més d'un cop un bosquerol havia
dit que es jugaria la vida si veiés una persona que en malmenés una. Les
d'esplai eren freqüentades per gent que hi anava a dinar, berenar o
simplement a beure un got d'aigua amb alguns anissos o una presa de
xocolata.
Tot ha passat. Ara la majoria de les fonts, resten abandonades i si
alguna ha reviscolat una mica, ha estat per a treure'n l'aigua per a ús casolà,
concretament per a cuinar i beure, puix l'aigua del poble, a l'estiu, és
pràcticament imbebible.
2. Pere Caner. - La vall de Calonge (obra inèdita).
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2. PONTS
Per salvar una depressió o un obstacle, sigui riera, torrent o carretera,
per tal de donar pas des d'una vora a l'altra, l'home ha estès ponts,
passeres, palanques i passallissos (3).
A Calonge, on la xarxa hidrogràfica és força important, són nombroses aquestes construccions i val la pena catalogar-les. Per a fer-ho d'una
manera ordenada, se seguirà el curs de les rieres i torrents, des de la seva
desembocadura al seu naixement.
RIERA DE CALONGE. — A pocs metres del desguàs de la riera a la
badia de Sant Antoni, on hi havia un rudimentari passallís, s'ha construït
un pont sense pilans el qual uneix el Pla de la Torre Valentina amb Sant
Antoni.
Uns cents de metres més amunt, per tal de donar pas a la carretera de
Palamós a Santa Coloma de Farners, hi ha un pont d'arcades molt sòlid, el
qual ha estat arranjat diverses vegades, ja per refer-lo quan fou destruït
durant la darrera guerra o per ampliar-lo quan s'eixamplà la carretera.
A la vora d'aquest se n'ha bastit un altre per salvar la via d'accés a
l'avinguda de la Torre Valentina.

Pont de la Torre Valentina.

3.

Palanca: passera feta de taulons entre les dues riberes d'un riu o torrent.
Passera: tauló, soca, conjunt de pedres o una altra cosa, a manera de pont per a travessar
una riera, etc.
Passallís: lloc on el camí o la carretera travessa un riu o torrent, sense haver-hi pont.
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En el Pas Palet, lloc on travessava l'antiga carretera de Sant Feliu a
Calonge, hi havia una palanca sostinguda per un pilar d'obra, el qual fou
ensorrat en el transcurs d'una forta avinguda de la riera. Encara en el llit
del corrent es veuen les desferres del pilastre caigut.
Una passera, formada per un tauló estirat a la riera, donava pas al gual
de l'Estacada als Vinyers.
I una altra, per sota el mas Rotllan, feia el mateix comès. Les rierades,
força seguides durant la passada dècada, se les emportaren aigua avall.
RIERA DELS MOLINS. — Prop de d'aiguabarreig amb la riera de la
Ganga, s'ha construït un passallís molt sòlid, el qual uneix l'illa amb els
Vilars.
Durant els anys trenta es bastí l'original Pont Penjat, el qual posa en
comunicació els veïnats ja esmentats. És un pont .apte per a vianants o
vehicles de dues rodes i està compost per una ampla passera de barrons de
fusta, sostinguda per cables de ferro als quals fan de suport unes bigues del
mateix material.
A mig curs de la riera i propera a la resclosa del Molí de les Roques, es
troba una passera rudimentària feta amb troncs de pi i una barana de
filferro. Enllaça el barri dels Molins amb Penals d'Amunt.
Passat el Molí Mesamunt, trobem el pont nou de la carretera de
Romanyà de la Selva, construït quan es desvià i eixemplà dita via. I uns
pocs metres més enllà, el vell, anomenat pont Rodó, pel seu enginy de
corbatura, molt estret i actualment en desús. El primer és de ciment armat,
d'una boca i sense baranes; el segon, de pedra i morter, també d'una boca i
amb barana d'obra molt baixa.
v

RIERA DE RUAS. — La carretera de Romanyà salva aquesta riera
mitjançant un pont d'una boca i amb barana metàl·lica. Fou construït, com
el pont Rodó, durant la Dictadura.
TORRENT D'EN SIMONET. — Per donar pas a la carretera de
Romanyà es féu un pont de les mateixes característiques que els dos citats
anteriorment, però de dues boques. És a tocar a can Xeretes.
RIERA DE LA GANGA O DE RIFRED. — Poc abans d'ajuntar-se
la riera de la Ganga amb la dels Molins, hi ha el pont de l'Illa, que uneix
l'Eixample amb el barri que dóna nom al pont i és també l'inici de la
carretera de Romanyà. És un pont que té història. Primerament era de
fusta, tal com mostra una fotografia antiga de principis de segle. Després
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s'alçà d'obra, però una rierada se l'endugué. Es refé de nou i ara és una
construcció sòlida i elegant de tres boques, totalment de pedra i amb
baranes metàl·liques.
Unes quantes passeres de fusta existien més amunt, o sia en el Camí
Fondo i sota can Ponjoan, però mantes vegades les avingudes se les
emportaven, malgrat estar estacades a la riba.
Per a donar accés a la Urbanització Mas Ambròs, s'ha bastit un pont
modera, ample i amb voreres, sense pilans, a base de bigues de ciment
armat reforçades i baranes d'obra unides per tubs de ferro.
Una palanca original és la de can Vinyals, la qual comunica el carrer
Rifred amb el barri homònim. Primitivament era feta amb travesses de
fusta, sostingudes per taulons longitudinals i un pilar d'obra a la part
mitgera, però per dues vegades les rierades la destruïren, emportant-se el
pilar. Fa pocs anys se'n construí una de forma corbada, de ciment armat i
baranes de ferro. Sols és apta per a vianants, puix força alta del sòl, per a
pujar-hi són necessaris esglaons de formigó.
En la Urbanització Riu d'Or es troben dos passallissos d'obra, el de la
carretera de Sant Cebrià i el què dóna entrada a la urbanització per migdia.
I un pont nou li dóna pel nord, fet amb bigues de formigó i sense
pilans.
Més amunt, completament abandonat puix l'antiga carretera de Calonge a la Bisbal fa tres quarts de segle que va ser posada fora de servei, hi
ha el pont dels Francesos, sols d'una boca i molt esmagranat.
Per últim s'ha d'esmentar el de la Ganga, quasi en el mateix naixement
de la riera.
TORRENT DE LA GANGA. - Sobre aquest torrent entre els
Kms. 11 i 12 hi ha un pont corbat que dóna pas a la carretera dita també de
la Ganga.
Els ponts construïts per a salvar els corrents hidrografies d'aquesta
via, són fets amb pedra trencada, amb voltes de rajol de pla i arcs amb
rajols de cantell. Les baranes es rematen amb pedres de granit arrodonides, molt ben deixades.
TORRENT DEL MAS AMBRÒS. - - Per salvar-lo s'ha construït un
pont senzill, el qual dóna pas a l'avinguda principal de la urbanització, que
engoleix l'aigua plujana mitjançant un tub de formigó d'un metre de
diàmetre. Té barana d'obra.
RIERA DEL TINAR O RIEROT. - - Quasi ran del desguàs d'aquesta riera a la de Calonge de la qual és tributària, s'hi bastí el pont de
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l'Escorxador, que fou volat pels dinamiters de l'exèrcit de Catalunya pel
febrer de 1939. Construït de nou, una rierada se l'emportà i s'hagué de
tornar a refer. És, doncs, de nova factura i d'una sola boca.
La carretera vella de Palamós salva la riera pel pont anomenat de can
Molleta, també d'una sola boca i fet amb pedres i rajols, així com el de can
Rotllant de les Roques, pont que posa en comunicació el barri del Camp de
la Llebre amb la carretera de Brugueres de la zona esportiva.
Aigües amunt, una palanca comunicava també el Camp de la Llebre
amb el barri rural de les Fonts.
Per sota el castell de Torre Lloreta, un pont nou enllaça la mateixa
barriada i el Puigtavell amb el citat veïnat de les Fonts; és el pont de can
Bou.
El Tinar té comunicació amb el Puigventós per mitjà d'una palanca
d'obra força moderna, sostinguda amb bigues de ciment armat i amb
baranes de ferro.
Finalment el pont de cal Santet, alçat en 1946, connecta la Urbanització Mas Pere amb el massís del Jonc, per sota mateix de la casa residencial.
RIERA DE S'ORINELLA. — Frec a la desembocadura a la riera de
la Ganga, de la qual és afluent, hi ha el pont Vell de cal Veguer, que donava
pas a la carretera antiga de la Bisbal. És un pont molt vell, d'un arc i amb
baranes d'obra.
A vint metres més amunt, hi ha el nou, a la carretera nova, construït
amb pedres cairejades, molt sòlid. És de les mateixes característiques que
els de la riera de la Ganga i del Torrent, fets quan s'obrí la via a principis
d'aquest segle.
L'any 1976 es construí un pont de formigó, el qual comunica el mas
Deumenjó amb la carretera de S'Orinella.
TORRENT DEL MAS DEUMENJÓ. — Sobre aquest torrent hi ha
un pont senzill, el qual comunica el mas ja citat amb la carretera de la
Bisbal.
REC MADRAL. — Un pont rústec i senzill és a prop de la seva
desembocadura a la platja de Sant Antoni, el qual enllaça el carrer de Sant
Antoni amb el promontori del Collet.
Un segon, sense barana, per la qual cosa passa desapercebut, dóna pas
a la carretera de Santa Coloma a Palamós.
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El tercer, construït durant la guerra del Marroc, és a prop del Cementiri Municipal i dóna pas a la carretera vella de Palamós. La veu popular el
batejà amb el nom de Gurugú, turó del Rif on s'hi dirimiren cruents
combats, puix és un pont molt pronunciat, de poca visibilitat pels conductors amb el corresponent perill d'accidents. És d'una boca, fet amb pedra
trencada i rajols.
L'últim, bastit el 1932, frec a frec de can Monells, comunica els masos
de Can Radó, Baraca i l'esmentat Monells, amb la resta del barri de les
Fonts.
Hi ha notícia d'un pont molt antic, vora la torre del Mal Ús, el qual
salva un torrent sense nom, tributari del Rec Madral, però degut a la
malesa és molt difícil de localitzar.
REC DE SANT DANIEL. - - Sols hi ha una passera d'obra molt
senzilla, la qual posa en comunicació el barri de Santa Maria del Mar amb
Sant Antoni, davant mateix de can Falet i ran del desguàs al Rec Madral.
REC DE BRUGUERES. - - Per creuar l'esmentat rec s'ha bastit un
pont rústec vora el mas Gil, amb baranes de fusta, sobre el qual hi passa un
camí carreter, ara adaptat els automòbils, que enllaça els masos d'aquell
indret.
RIERA AUBI. — Prop del seu desguàs al mar es troba el pont de la
carretera de Palamós a Santa Coloma, de tres arcades. Fou volat durant la
Guerra dels Tres Anys i refet acabada la contesa.
Més amunt hi ha el passallís de l'antiga carretera de Calonge a Palamós, molt malmès.

Pont de l'Aubi.
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RIERA DE CALELLA O DE CAN MASSONI. - - Sobre aquesta
riera es compten els següents ponts: el nou de can Met dels Gats, el qual
fou construït quan es desvià la carretera en rectificar la corba perillosa; és
d'una boca i no té baranes. El vell, a l'antiga carretera de Palamós a Sant
Feliu i el de can Massoni, vora el mas del mateix nom.
REC DE LES TORRETES. - - Com l'anterior, també existeixen el
vell i el nou, aquest sense baranes i tots d'una sola arcada.
REC DE TREUMAL O DE SANT JORDI. — Es conserva encara el
pont de l'antic traçat de la carretera de Sant Feliu a Palamós i el que s'ha
fet en rectificar-la; aquest és un pont sòlid, ample, d'arcades i baranes
d'obra unides per ferros paral·lels.
A més, n'hi ha un altre a continuació, fet amb les mateixes característiques el qual salva la via d'accés a la platja.
Resumint, en el terme de Calonge, es poden diferenciar els ponts de la
següent manera:
Ponts moderns, amb pilars, sostinguts per bigues de pòrtland (Mas
Ambròs, Torre Valentina).
Ponts moderns, amb pilars i arcades, fets amb pedra i pòrtland (Aubi,
Encreuament, Illa).
Pont moderns, amb arcada de rajol i pedra trencada (els de la carretera de la Ganga i antiga de Sant Feliu a Palamós).
Pont antics, amb arcada de rajol i pedra trencada (Molleta, Rotllant
de les Roques, Cementiri).
Ponts senzills amb volta (Monells, Massoni, Francesos).
Inventariant el número, tenim:
Ponts d'obra:
38
Pontpenjants:
1
Palanques:
4
Passeres:
5
Passallissos:
4
Fins no fa molts anys, els ponts eren refugi de gitanos, captaires i
esmolets. Els gitanos hi solien acampar quan per la riera no hi passava
aigua, així com també hi sojornaven alguns captaires i s'hi aixoplugaven els
esmolets. Dels més amagats se sol contar alguna o altra aventura amorosa
furtiva.
I també des del Pont Penjat, durant la gran rierada de 1948, hi caigué
una nena, la qual morí ofegada.
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3. POUS DE GLAÇ
En l'Edat Mitjana es construïren uns dipòsits d'obra, regularment de
forma cilíndrica, per tal d'emmagatzemar-hi neu a l'hivern i conservar-la
fins a l'estiu.
Se'n té notícia d'un d'aquests dipòsits, anomenats pous de glaç, dintre
del terme municipal de Calonge.
Estava situat a la riba dreta de la riera de Cabanyes, prop del Pont
Penjat, enfront de les terres de can Vilobí. Però l'erosió de les aigües el
varen anar descalçant, fins que la rierada de 1948, l'ensorrà definitivament.
Actualment es veuen encara fonaments al bell mig del llit de la riera.
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Quan el rei Pere el Gran va tenir la idea d'establir un port reial a la
badia de Palamós, el territori era poc menys que deshabitat. La seva
mateixa configuració geogràfica el devia fer apte per a les incursions
piràtiques, amb la conseqüència d'allunyar de la costa els escassos pobladors, els quals, espaordits, anaven a refugiar-se terra endins, ja fos en
cabanes o en cases de pagès. Tot aquell territori pertanyia al terme del
castell de Sant Esteve de Mar, que, quan era necessari, actuava com a
centre defensiu i protector de la gent que en depenia, entre ells els pescadors que tenien les barques a la platja dita, més tard, de La Fosca. La
jurisdicció del castell s'estenia fins a la ribera esquerra de l'Aubi. Als
efectes defensius, hom podia també comptar amb el castell de Vila-romà i
amb algunes senzilles torres protectores de les masies (1).
El rei es fixà precisament en les característiques de refugi que podia
tenir la badia per a les naus, tant per a les de guerra com per a les
comercials. I pel que fa al comerç, la mateixa situació geogràfica del port
hauria de fer d'aquest un important centre de tràfec mercantil per a les
(1) J. M. FONT RIUS, Cartas de población y franquícia de Cataluna, II, MadridBarcelona 1969, p. 606. - N. PAGÈS, Fundación de Palamós, «Revista de Gerona», VI,
Girona 1882, pp. 83-94.
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comarques gironines. Tot mirant a la fundació del port, el sobirà encarregà
al seu batlle Astruc Ravaya la compra del castell de Sant Esteve i de tot el
seu terme, el 1277, i enfranquí els habitants de Palamós de tota mena de
serveis feudals, entre ells els d'host i cavalcada, consistents a participar a
les campanyes guerreres del senyor, de llarga o de curta durada que fossin (2). Dos anys més tard, el 9 de novembre de 1279, els posava sota
l'autoritat d'un batlle propi, el qual tindria també jurisdicció sobre els de
Vila-romà, Vall-llobrega i Calonge (3). Aquest primer batlle local fou
Arnau de Bruguera, o potser Sa-Bruguera, i el seu nom figura a la carta de
població que el rei atorga als palamosins el dia 3 de desembre següent (4).
La carta especificava que no serien obligats a prestar el servei feudal ni
per mar ni per terra, fora del bisbat de Girona. Cal veure ací, implícita, la
voluntat reial de protegir el nou port, fent que els seus pobladors no el
desemparessin si no era en casos excepcionals. A la punta dita del Molí, on
més endavant hi hauria el far, hi fou construïda una mena de fortalesa on
fou disposada una residència per als reis quan s'esqueia que passessin per
Palamós. En aquell palau, com abans en els altres castells, cercaven refugi
els palamosins, amb llurs famílies i béns, quan temien algun desembarc
de pirates. En aquesta primera època gairebé no es pot parlar d'una vila, ja
que no hi havia res més que un reduït barri davant el port. No hi havia ni
tant solament unes muralles que el protegissin dels atacs exteriors. La
custòdia i les obres de millora del castell o palau reial foren després
encomanades al barceloní Guillem Baster, el 21 de març de 1291 (5).
Mentrestant, ja s'havien reflectit a Palamós alguns episodis de la
guerra entre Pere el Gran i els francesos. El 1285, en organitzar la resistència de l'Empordà a la invasió, el rei comptava amb els ports de Sant Feliu
de Guíxols i de Palamós. També hi comptaven, però, els seus enemics. El
dia 8 de juny ell encomanà especialment la custòdia d'aquesta vila als
cavallers Arnau de Ribera, calongí, i Bernat de Bedós, els quals s'unirien
als del sometent de Palafrugell i d'altres llocs per tal de defensar el
port (6). No obstant, la part principal de l'estol francès es trobava a
Palamós aquell estiu, quan els almiralls catalans Ramon Marquet i Beren(2) Arxiu de la Corona d'Aragó (= ACA), Cancelleria (= C), pergamins de Pere II,
n.° 38; registre 39, foli 206.
(3) PAGÈS, Op. c/í. - ACA, C, r. 44, f. 158v. - Arxiu Municipal de Palamós (= AMP),
perg. n,° 1.
(4) FONT, op. c/í., I, 495, doc. 335. - AMP, perg. 2.
(5) J. PELLA Y FORGAS, Historia del Ampurdàn, Barcelona 1883, p. 624. - ACA,
C, r. 83, f. 122.
(6) PELLA, op. c/í., 625. - ACA, C, r. 56, f. 123v.
140

PALAMÓS MEDIEVAL. .. DEFENSA DE LA VILA

3

guer Mallol aconseguiren una ressonant, bé que efímera, victòria naval
que tingué, però, una confirmació en la gran batalla que tingué lloc prop de
les illes Formigues, a major glòria de l'almirall sicilià Roger de Lloria.
Aquest ordenà seguidament a Marquet i Mallol que anessin a Palamós i a
Sant Feliu i s'enduguessin a Barcelona tots els navilis que hi trobessin,
mentre ell tractaria de recuperar la vila de Roses. Així ho feren els dos
almiralls, i encara, a Sant Feliu, incendiaren els dipòsits de vitualles que hi
tenien els francesos (7).
Havia aparegut ja el sometent en la defensa de Palamós. Deixant de
banda l'ajuda prestada pels homes de Palafrugell, en aquest cas especial i
importantíssim de la guerra, tots els habitants de la jurisdicció del batlle de
Palamós, és a dir, els de la vila i els de Vila-romà, Vall-llobrega i Calonge,
estaven obligats a acudir a la defensa de qualsevol lloc del terme que es
veiés amenaçat, normalment per pirates, sarraïns o no. El crit d'alarma era
donat pel so dels corns i de les campanes i per farons o fanals encesos dalt
les torres de defensa de tot el territori. Els homes havien de presentar-s'hi
amb tot llur armament. No sabem si en el cas de Palamós podem parlar
d'un sagramental, és a dir, d'una germandat establerta entre aquells pobles
per mitjà d'un jurament, tal com existia, ja des del segle XIII, en altres
llocs. El cert és que hi havia entre ells l'obligació d'acudir al so i el seu
incompliment era punit (8).
Roger de Flor, el gran protagonista de l'expedició dels catalans a
Orient, havia començat la seva vida aventurera, essent ja frare sargent de
l'orde del Temple, com a corsari. S'havia enriquit amb l'armament de
galeres per a fer presa en les naus que trobaven en llur camí. Treballava al
servei del rei Frederic de Sicília, el qual l'havia nomenat vice-almirall i
membre del seu consell reial (9). L'estiu del 1301 realitzà una pirateria
prop de la platja de Barcelona. El 7 de maig de 1302, els consellers i
prohoms de Barcelona avisaven els prohoms de Tarragona i de Tortosa del
perill que representava fra Roger, pirata de Sicília. En efecte, havien rebut
una lletra de Guillem Blanch i dels prohoms de Sant Feliu de Guíxols,
donant noves d'una incursió del dit pirata amb sis galeres i un lleny de cent
rems, a Toló i altres llocs de la costa provençal. Així, els advertien per tal
que preparessin la defensa, en cas que la incursió següent toqués a les
(7) PELLA, op. c/f., 493. - Crònica de Bernat Desclot, cap. 158 (ed. F. SOLDEVILA, Les quatre grans cròniques, Barcelona 1971, pp. 563-564); Crònica de Ramon
Muntaner, cap. 136 (ed. SOLDEVILA, cit., pp. 796-797).
(8) PELLA, op. c/f., 627.
(9) Crònica de Ramon Muntaner, cap. 194 (ed. SOLDEVILA, cit., p. 842).
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costes catalanes (10). L'expedició tingué lloc, probablement, poc després.
Fra Roger assaltà i robà un lleny armat, al port de Palamós. Els homes de
Calonge no es presentaren al so de viafora, el crit habitual d'alarma, i
tampoc no hi anaren els de Santa Maria de Penals, parròquia que, juntament amb la de Santa Coloma de Fitor, havia estat posada sota la jurisdicció civil de Palamós per Pere el Gran; ambdues parròquies, el 1305,
tornarien a la jurisdicció del veguer de Girona, del qual ja abans depenien (11). Els desobedients mereixien, doncs, una punició, probablement
pecuniària. El 29 d'octubre de l'esmentat any 1302, el rei els perdonava i
els eximia del pagament (12). Així mateix havien estat preses penyores
d'uns súbdits del monestir de Sant Feliu de Guíxols per la mateixa raó de
no haver anat a l'ajuda de Palamós. Creiem que devien habitar dins
aquesta jurisdicció i per això estaven subjectes al batlle de Palamós, tot i
essent vassalls personals del monestir de Sant Feliu. El 12 de novembre de
1305, el rei manava al batlle que els restituís les penyores (13).
Jaume II, per bé que els habitants de Calonge, Vall-llobrega i Vilaromà havien reconegut oficialment l'obligació que tenien d'acudir a la
defensa de Palamós, per tal d'assegurar encara més el compliment d'aquesta obligació disposà, el 17 de setembre de 1321, que l'alarma fos
donada no solament pel so dels corns, sinó per mitjà de saigs que avisarien
públicament del perill (14).
El monarca successiu, Alfons III, es preocupà de la restauració del
palau reial de Palamós però, semblava, sense donar una gran importància a
les qüestions de la defensa. Efectivament, l'onze d'octubre de 1329, el
donà, en forma d'establiment perpetu, al seu escrivà Bernat Pallarès, a
súplica d'aquest, per tal de reparar-lo de la ruïna en què es trobava.
Pallarès fou autoritzat a fer-hi totes les obres que volgués, tant a dins com
en el solar contigu, menys a envoltar-lo de fossat o de muralla. Potser el rei
considerava que la situació de l'edifici i les reparacions ja el farien suficient
per a protegir els habitants, encara poc nombrosos, del port i de la petita
vila (15). Però els esdeveniments el farien canviar, molt aviat, d'opinió.

(10) A. RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari de l'Orient Català, Barcelona 1947, pp. 3-4,
doc. II i III; p. 7, doc. VIL
(11) ACA. C, r. 203, f. 46v.
(12) ACA, C, r. 199, f. 126v.
(13) ACA, C, r. 203, f. 79.
(14) PELLA, op. c/í., 627. - ACA, C, r. 246, f. 273; el mateix al r. 220, f. 93v.
(15) ACA, C, r. 479, f. 228. - L. CAMÓS CABRUJA, Los Pallarès en la historia de
Palamós, «Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses», III, Girona 1948, p. 103.
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Feia només sis anys que Alfons, encara infant, havia desembarcat a
Sardenya i havia iniciat la conquesta de l'illa. Aquest fet comprometia
seriosament els interessos polítics i, sobretot, comercials de la república de
Gènova, la qual compartia amb la seva rival, Pisa, el domini de les rutes
marítimes a la Mediterrània occidental. Amb l'ocupació de Sardenya,
sense que ens calgui ara insistir en les rivalitats internes per la seva
possessió, les naus catalano-aragoneses intensificaren el tràfec per aquelles
rutes, que esdevingueren sempre més insegures. Les accions corsàries
contribuïren a desviar el comerç cap a Catalunya i les Balears. La reacció
genovesa es manifestà, de moment, amb pirateries contra les naus catalanes; ja des del 1326, es dedicaven a atacar totes les que trobaven entre Sant
Feliu de Guíxols i el Rosselló. Però el 1330 l'amenaça prengué una forma
més alarmant. El governador de Sardenya, Bernat de Boixadors, donà al
rei la notícia: Gènova estava preparant un estol i era de pensar que el
destinaria a fer la guerra contra la Corona d'Aragó. Alfons III, requerit
pels seus súbdits a fi d'activar també l'armament d'una flota, absorbit
d'altra banda pels problemes de la guerra contra els sarraïns de Granada,
es limità a autoritzar la ciutat de Barcelona a fer aquest armament. Poc
després, no obstant, establí una aliança amb el regne de Mallorca per tal
d'enllestir conjuntament una flota més gran. Durant l'estiu del 1331, les
naus catalanes recorregueren la costa de Lligúria, bloquejaren Gènova i
reclamaren una satisfacció pels danys que fins a llavors n'havien rebut. Per
raons que tampoc no cal ara examinar, renunciaren al bloqueig i passaren a
Sardenya. Era de veure, però, que els genovesos respondrien iradament
als atacs catalans. Fou aquesta por la que, sens dubte, induí el rei a
modificar les condicions que havia imposat a Bernat Tallares en establir-li
el palau reial de Palamós. Així, doncs, el 7 d'octubre de 1331 li donava
llicència per a construir el fossat i el mur protector de la vila, que es feia
molt necessari per raó de la guerra (16).
Aquella guerra no començà de veritat fins al següent estiu, quan una
gran flota genovesa aparegué en aigües catalanes i balears i obtingué un
abundós botí. Fou una guerra sense grans batalles, només d'incursions i
cops de mà per ambdues bandes, i molt sovint foren les naus les que hi
sofriren més pèrdues. Mentrestant, el 1334, s'havia suscitat una contesa
entre els ports de Palamós i Sant Feliu com a centres de descàrrega de
certes mercaderies. El rei es decantà a favor de Palamós i, tot donant les
disposicions pertinents a aquest fet, encomanà als palamosins la reparació
dels murs de la vila i la seva vigilància (17).
(16) ACA, C, r. 484, f. 35. - CAMÓS, op. c/f., 104.
(17) ACA, C, r. 576, f. 92.
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En començar el regnat de Pere III, continuava encara la guerra
genovesa sense que la diplomàcia francesa i la pontifícia haguessin pogut
obtenir la signatura de la pau. Tan sols el papa Benet XII el 1335, havia
reeixit en l'assoliment d'una treva. Així i tot, els atacs corsaris eren
inevitables. El 1336, segons que anotava el cronista italià Giovanni Villani,
set galeres genoveses resseguiren la costa catalana i prengueren dues
galeres i diversos llenys (18). No podem saber si fou aquesta la causa
immediata d'una petició dels prohoms de Palamós al nou sobirà referent a
la seguretat de la vila, que corria perill, deien, per la guerra amb els
genovesos. El 13 de juny del mateix any, Pere III els atorgà una nova
franquícia de serveis feudals. Calia que s'ocupessin de la guarda de la vila i
que no se'n moguessin a menys que hi hagués una invasió estrangera que
fes necessària una defensa massiva. Ni que els ho manés el procurador
general ni el seu lloctinent a Catalunya, ni el veguer de Girona, ells no
havien d'bandonar Palamós (19). El 19 de setembre era signada la pau amb
Gènova (20).
De fet, abans del 1336, en data, però, no ben determinada, hi havia
hagut un intent genovès formal d'envair Palamós. En aquell moment era
batlle de la vila el gironí Ramon Des-Puig, el qual exercia el càrrec des del 5
de març de 1329 (21); el 1336 ja no ho era. Devia ser un home enèrgic.
Processà alguns cavallers i després, per por d'una revenja per part d'ells,
obtingué del rei, el 21 de novembre de 1336, llicència per a portar, ell i un
home que l'acompanyaria, armes de les que hom tenia per prohibides. En
el moment fatídic de l'atac genovès, uns homes de Calonge no volgueren
obeir el so d'alarma i no anaren a la defensa de Palamós. Des-Puig els
tingué empresonats durant cinc dies i, en ser alliberats, li refusaren el
pagament del dret de carcellatge que com a batlle li corresponia de rebre.
El rei, el 22 de novembre de 1336, ordenava a un jutge de la cort la
resolució del cas. Això ens fa pensar que el moment de l'acció genovesa era
força recent (22).
(18) A. DE CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, nova edició, 2 vols., Barcelona
1961,1, p. 100.
(19) ACA, C, cartes reials de Pere III, n.° 104 (regesta a «Colección de Documentes
Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón», XLV, Padova 1970-71, p. 8, doc. 11); r. 858,
f. 136v.
(20) Sobre la guerra amb els genovesos: J. MUTGÉ, El Consell de Barcelona en la
guerra catalano-genovesa durante el reinado de Alfonso el Benigno, «Anuario de
Estudiós Medievales», 2, Barcelona 1965, pp. 229-256. - G. MELONI, Gènova e Aragona
all 'època di Pietro il Cerimonioso, I (1336-1354), Padova 1971, pp. 12-26.
(21) ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, r. 974, f. 13.
(22) ACA, C. r. 587, f. 114.
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A la pau seguiren uns anys de calma molt relativa. Sempre hi havia lloc
a la guerra de cors. No passaria massa temps fins a l'anexió del regne de
Mallorca per Pere III, fet que suscitaria en els genovesos un cert temor en
preveure la unió definitiva de les naus catalanes i mallorquines en un sol
estol (23). Sense ni intentar d'analitzar la qüestió mallorquina, ja molt
coneguda, n'hi haurà prou amb recordar que Pere III féu l'impossible per
atribuir diverses culpes a Jaume III de Mallorca i per donar lloc a la seva
destitució final i a la conquesta catalana del seu regne. Almenys des del
1339 ja s'establien unes primeres causes de discòrdia (24). La guerra fou
declarada entre el 1342 i el 1343. Jaume, que havia arribat amb les seves
galeres a Barcelona el 23 de juliol de 1342, en marxà disposat a la lluita; el 2
d'agost ja era a Blanes i el 4, a Perpinyà (25). Pere III, ja el mes de juny,
preparava una campanya des de les comarques gironines contra els mallorquins, que considerava rebels. Preveia que aquests atacarien les costes
catalanes i li entrà por d'un perjudici greu per a la seva vila de Palamós, ja
prou disminuïda d'habitants. Val a dir que li devia tenir, a la vila, un afecte
o un interès especial, ni que fos de caràcter polític, ja que, essent ell infant,
havia fet un projecte per una nova població arran dels murs del port
primitiu (26). Al començament, doncs, de les campanyes de Mallorca, el
25 d'agost de 1342, envià Simó Sa-Trilla i un seu company a Palamós, on,
d'acord amb quatre o cinc prohoms que els habitants elegirien, havien de
fer prendre les mesures següents:
Posar guaites, és a dir, vigilants, que serien homes de la vila o dels llocs
de la batllia; posar farons o llanternes per a senyals; i fer que tothom
tingués les armes convenients dins el temps que els semblés necessari. Les
armes venien especificades: espatlleres, ferrets, cuirasses, capells, bacinets
(per a cobrir el cap), pavesos (escuts), llances, dards i especialment bones
ballestes i passadors (projectils, com sagetes). La por del rei era justificada. El dissabte anterior, de matinada, havien sonat els corns i el crit de
viafora perquè hi havia sis galeres mallorquines vora la costa i hi romangueren fins a mitja tèrcia (quarts de nou del matí). Els homes de la batllia
no aparegueren en ajuda dels de Palamós. Calia que si existia la imposició
de ban o multa, els la fessin pagar; si no hi era, els dos enviats havien
d'informar el rei per tal que ell pogués ordenar la inquisició necessària
(23) MUTGÉ, op. c/f., 245.
(24) A. ROVIRA I VIRGILI, Història Nacional de Catalunya, V, Barcelona 1928,
p. 312 iss.
(25) Crònica de Pere el Cerimoniós (ed. SOLDEVILA, cit., p. 1180, paràgraf 16,
nota 1; p. 1181, paràgraf 20, nota 1).
(26) ACA, C, cartes reials d'Alfons III, n.° 2534.
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contra els culpables de negligència. A més, havien de procurar que fossin
fetes les obres de fortificació que convinguessin, sota les penes de ban
corresponents, que serien pagades sense remissió de cap mena. El batlle i
els palamosins havien de complir totes les disposicions de Sa-Trilla i el seu
company. D'altra banda, però, sembla que el batlle, probablement Bernat
de Colomer, nomenat el 31 de desembre de 1341 (27), no era prou apte per
a complir aquestes obligacions del seu ofici; calia, doncs, que Sa-Trilla se
n'informés entre els palamosins i ho digués al rei. El resultat de les gestions
ens resta, per ara, desconegut (28). Cert és que aquest batlle exercia encara
el seu càrrec el 1344.
No era ben acabada la guerra de Mallorca quan els afers de Sardenya
es complicaren d'una manera considerable, fent que l'enemistat catalanogenovesa prengués un nou impuls, amb totes les conseqüències per a les
poblacions marítimes de la Mediterrània. A la vetlla d'una aliança de
Catalunya amb Venècia contra els genovesos, signada el 16 de gener de
1351 (29), el rei confirmava uns capítols atorgats pel batlle general de
Catalunya, Pere Sa-Costa, a fi de posar terme a les controvèrsies existents
entre els homes de Calonge i els de Palamós sobre les qüestions de defensa.
Els que per part de Calonge signaren els capítols foren Guillem Comadira,
Arnau Mola i Jaume Pere, procuradors nomenats per la universitat, és a
dir, la comunitat municipal de la vila, per a resoldre tots els afers entre
aquesta i el batlle general o altres persones. El document de procura havia
estat fet per Bernat Ramon, notari de Palamós, l'onze de desembre de
1350. Els capítols porten la data del 18 de desembre d'aquest mateix any i
disposen el que segueix:
Quan a Palamós hi hagi notícia del pas de galeres o llenys de gent
enemiga per les mars veïnes, faran cridar sometent per a demanar ajuda.
Els homes de Calonge, en sentir-ho, han d'anar al lloc de Santa Maria del
Mar, és a dir, a l'actual puig del Collet de Sant Antoni, on llavors hi havia
un priorat de monges benedictines, i estar-hi fins que les naus hagin passat,
en una o altra direcció, per l'espai de mar comprès entre les illes Medes i
Blanes. Quan ja no hi siguin, o també en cas de falsa alarma, els calongins
podran tornar a casa. Però si des del Collet les veuen o saben del cert que es
troben entre Sant Feliu i Palamós, tant si el batlle de Palamós els reclama
com si no, aniran amb llurs armes a defensar la vila i hi restaran fins que
l'enemic segueixi el seu camí.
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Si per por de les naus enemigues són convocades les hosts a Girona,
amb caràcter de servei feudal per a la defensa de la costa, els de Calonge
hauran d'unir-se a les tropes de la vegueria però llur actuació es limitarà a
entrar amb elles a Palamós encara que no vegin les naus, i estar-hi fins que
les hosts se'n vagin, sense que a ells els calgui altra llicència per a sortir de la
vila. Mentre hi siguin, però, els caldrà llicència del batlle de la senyoria de
Calonge per tal que alguns d'ells puguin anar en cerca de vitualles, i en això
el batlle de Palamós no hi podrà intervenir. Però el batlle de Calonge serà
punit si dóna aquesta llicència sense una vertadera necessitat o bé perquè
rebi diners d'algun dels homes que així es guanyen l'excusa per a fugir de la
defensa.
En cas que la notícia de l'arribada de naus enemigues a Palamó fos
donada de nit, els de Calonge han d'enviar-hi directament vint homes, a
menys que hi vulguin anar tots els que hi estan obligats pel sometent. Si no
estan d'acord per a la tramesa dels vint homes, el batlle de Calonge els hi
obligui sense que hi intervingui el de Palamós, el qual, només quan el seu
col·lega de Calonge no compleixi aquesta obligació, haurà de curar de
l'elecció dels vint homes i de fer-los anar forçosament a Palamós, imposant
una multa de vint sous a cadascun dels que no compleixin. En canvi, seria
ell el qui rebria una greu punició si feia cridar el sometent sense un motiu
real o deixava de fer-ho quan el motiu hi fos (30).
Totes aquestes precaucions, però, no van impedir que la vila de
Palamós fos envaïda i incendiada per vint-i-cinc galeres genoveses, el
1354 (31), potser en represàlia per anteriors assalts a naus genoveses per
part de les catalanes, o tal vegada com un episodi més de la guerra que
continuava també encesa d'un cap a l'altre de la Mediterrània.
Durant la segona meitat del segle XIV no hi ha cap més notícia
concreta, per ara, d'accions piràtiques ni guerreres prop de la costa palamosina. Amb tot, sembla que tothom havia pres consciència de la necessitat d'una muralla ben feta i realment defensiva. El problema, si més no, era
de caràcter econòmic. Per tal d'obtenir els diners necessaris per a les obres
de la muralla, l'infant Joan, duc de Girona, el 19 de desembre de 1381,
donà llicència als jurats i prohoms de Palamós per a imposar el dret de
barra o peatge, per espai de deu anys. És a dir, que tot home foraster que
entrés o sortís de la vila cavalcant el seu cavall, pagaria un diner diari; per
tot animal carregat que entrés o sortís, si duia vitualles, hom pagaria cada
dia un diner; si duia altres mercaderies, dos diners. Quedaven exclosos de
(30) ACA, C, r. 556, f. 47-48; text publicat ací, en apèndix.
(31) CAPMANY, op. c/f., I, 104-105.
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la imposició els servidors de la cort reial, els eclesiàstics i els que gaudissin
d'algun posterior privilegi d'exempció (32).
Un any abans, el mateix infant s'havia ocupat de la reparació del palau
reial de Palamós i havia atorgat una assignació a Pere Pallarès, encarregat
de les obres, consistent en deu liures anuals sobre els drets que rebia el
batlle de la vila. El 1388, quan l'infant ja era el rei Joan I i Pallarès havia
esdevingut el seu sobrecoc, el nou sobirà veié que el que faltava, ja
restaurat el palau, era una bona muralla, especialment per la banda del
mar. Així podria servir de refugi a la gent del poble si era necessari, com ja
ho havia estat anteriorment. Per tant, transferí l'esmentada assignació a
l'obra de les fortificacions (33). Al cap de dos anys, i a punt de finir els deu
anys del dret de barra, els diners no eren suficients per a les obres de
defensa. Llavors el rei permeté als jurats i prohoms de Palamós que
venguessin lliurement mil sous anuals de censal mort, a qui volguessin i de
la forma que els semblés millor, per bé que haurien de donar compte al
mestre racional de l'ús que farien d'aquells diners, dedicats exclusivament
als murs i als fossats (34).
Tampoc així les autoritats palamosines no aconseguiren de dur a
terme llurs projectes. Joan I, que temia el despoblament de la vila, d'altra
banda carregada de deutes, féu l'impossible per a solucionar-ho. Els atorgà
la imposició de sises, dret sobre el pa, el vi, la carn i altres queviures que
fossin comprats o venuts a la vila, pel valor que als jurats els semblés més
convenient. D'aquests diners en podrien pagar les pensions de censals i
violaris que devien, a més de continuar les obres fins que fossin acabades.
No haurien de rendir comptes d'aquesta imposició. I, encara, els perdonava els abusos que haguessin pogut cometre en imposicions anteriors, així
com l'ús dels diners d'elles procedents per a una finalitat diversa de la
prevista. I també els donà llicència per a vendre censals i violaris a un preu
més alt de la suma que els faltava per a redimir-ne d'altres (35). En fi, que
l'administració, en aquells moments, dóna la impressió de balancejar-se
perillosament.
Vers la fi del segle, els sarraïns apareixien de tant en tant i s'enduien
molta gent captiva. Palamós, el 1400, encara no tenia murs ni torres a la
banda de mar. En aquestes circumstàncies, acabà d'agreujar la situació el
veguer de Girona en convocar host per raó d'una expedició contra els
(32)
(33)
(34)
(35)

ACA,
ACA,
ACA,
ACA,

C, r.
C, r.
C, r.
C, r.

1686, f. 125v. - AMP, perg. 33.
1975, f. 38v. - CAMÓS, op. c/í., 110.
1896, f. 188 i 189. - AMP, perg. 37. - CAMÓS, op. c/f., 110-111.
1908, f. 100 i 101.
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comtes d'Empúries. Els palamosins es queixaren al rei, ara Martí I, perquè
si acudien a la crida haurien de deixar la vila abandonada i llurs famílies i
béns exposats al perill. Martí els atorgà, una vegada més, l'exempció del
servei, amb data 9 d'agost del mateix any 1400 (36).
El palau reial, feia pocs anys que Pallarès l'havia venut a Berenguer de
Cruïlles, que havia estat lloctinent reial a Sicília (37). El rei, que devia
tenir-lo en molta estima, li anà confirmant tots els drets diversos sobre
cases i terres de la vila i batllia de Palamós i també els drets alodials
d'aquest seu propi palau (38). D'aquesta manera, Berenguer esdevingué,
de fet, senyor de Palamós. El seu fill i successor, Bernat de Cruïlles, hagué
d'intervenir novament en els afers de les fortificacions. La vila, el 1407, es
trobava sense muralla de mar. La gent tenia por i es disposava a marxar-se.
El port, si això succeïa, estava a punt de perdre's i això hauria estat greu,
per tal com era un dels millors ports reials. Bernat rebé l'ordre d'anar a
inspeccionar bé el mur, de fer enderrocar edificis i expropiar camps i hortes
mitjançant indemnitzacions, i procurar que en quatre o cinc anys l'obra fos
acabada. Ell no rebria cap salari per aquesta seva tasca, perquè ell no
residia a la vila. Hauria de nomenar una persona que tingués cura dels
treballs i que cobraria com un funcionari municipal. Aquest home, al
mateix temps, hauria de vigilar el projecte de la desviació de la riera que
venia de Palafrugell, ja que les terres i grava que l'aigua duia obstruïen
l'espai portuari (39). També, Cruïlles, hauria de fer una talla, o nova
imposició, entre els habitants de la vila i batllia, a fi de poder pagar el salari
dels obrers (40). Mentrestant, els jurats de Palamós podrien vendre un
altre censal mort fins al valor de vint mil sous per a contribuir a les
obres (41).
Bernat de Cruïlles, a començaments de maig de 1407, segurament ja
havia complert el desig del rei Martí i ja havia marxat de Palamós, deixant
el palau tancat i en mans d'un procurador. Els palamosins, recordant que
des d'antic el palau servia de refugi en cas de perill, demanaren a Cruïlles la
clau per quan necessitessin d'entrar-hi. La resposta del procurador, el
palamosí Francesc Roger, no fou lliure d'una certa arrogància. Els donà a
entendre que Cruïlles tenia el palau per. concessió alodial del rei i podia
fer-ne el que volgués, sense altres obligacions. En el fons, però, devia
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

ACA,
ACA,
ACA,
ACA,
ACA,
ACA,

C, r. 2126, f. 45.
C, r. 1908, f. 51v.
C, r. 2194, f. 128.
C, r. 2151, f. 107.
C, r. 2152, f. 126v.
C, r. 2203, f. 180.
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reconèixer una certa raó per part dels sol·licitants, perquè accedí a obrir-los
les portes del palau, quan en fos l'ocasió, i sense que això servís de
precedent, si bé féu constar que només ho faria atenent a motius religiosos,
a l'honor reial i a la consideració que els dits sol·licitants li mereixien (42).
Però la raó no era sempre d'una mateixa banda. Malgrat els requeriments de Bernat de Cruïlles, alguns dels habitants de la batllia, d'entre els
que s'aplegaven a Palamós en temps de guerra marítima, es negaven a
contribuir a l'obra de la muralla al·legant que ells eren vassalls de l'Església. El rei, en aquesta ocasió, el 19 de juny de 1408, ordenà al batlle de
Palamós que, tot fent continuar les obres, els obligués a pagar el que els
correspongués per talla; i a l'oficial o vicari eclesiàstic de Girona, que no
impedís en això l'actuació del batlle, sota pena de perdre, aquest, el seu
ofici i els clergues, les temporalitats. No obstant, els eclesiàstics procediren
contra el batlle valent-se d'una certa base jurídica. Foren per això citats a la
presència del rei per tal que exposessin les raons que creien justificants de
llur actitud (43). Tampoc el batlle no havia obeït. Els jurats havien comunicat al rei que, per raó de l'aparició de naus enemigues a la costa, el batlle
havia fet cridar el sometent però alguns habitants de la batllia no s'hi
havien volgut presentar. La resposta reial fou que els imposés les multes
corresponents, la meitat de les quals seria per al fisc reial i l'altra per a
l'obra del mur, i que els obligués a fer guaites a la vora del mar, com era
costum. El batlle no complí res de tot això i també fou citat per presentar al
rei les seves raons dins el termini de deu dies. En efecte, acudiren a la
presència reial, d'una banda, el síndic del batlle de Palamós i de l'altra, els
missatgers de Vila-romà i de Vall-llobrega, d'on eren els habitants en
qüestió. Tots ells feren compromís davant el rei i la causa continuà a la reial
audiència (44).
No tenim, fins ara, cap més notícia sobre el resultat d'aquests fets. I
creiem que, per diverses raons, no ens cal tampoc d'allargar més, ací, el
nostre tema. Sigui'ns només permès de publicar, com apèndix il·lustratiu,
la transcripció d'un dels textos ací esmentats.

(42)
(43)
(44)

AMP, perg. 44.
ACA,C, r. 2157, f. 47i64v.
ACA, C, r. 2157, f. 65v. i 82v.
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APÈNDIX
Pere III confirma els capítols d'un conveni entre el batlle general de
Catalunya i els homes de Calonge sobre la defensa de la vila reial de
Palamós. --Perpinyà, 3 de gener de 1351.
Avinentia facta inter bajulum Cathalonie generalem et homines de
Colonico.
Nos Petrus Dei gràcia rex Aragonum etc. Considerantes inter dilectum consiliariurn nostrum Petrum Ça-Costa, baiulum Cathalonie generalem, nostro nomine ex parte una et nuncios seu sindicos universitatis de
Colonico ex parte altera, racione controversie inter homines universitatis
predicte et homines universitatis de Palamors súper causis subscriptis diu
est suscitate, previo tractatu certa capitula firmata fuisse cum publico
instrumento huius seriei:
«Noverint universi quod ego Petrus Ça-Costa, baiulus Cathalonie
generalis, ex parte domini regís et auctoritate officii quo funguor, habitis
súper infrascriptis deliberacione et tractatu maturis et utilitate domini regis
et hominum ville de Palamors et hominum parrochie de Colonico et
equitate súper eis pensata, gratis et ex certa sciencia concedo et promitto
firma stipulacione ex parte domini regis vobis probis hominibus et universitat! proborum hominum parrochie de Colonico et singularibus eiusdem et
successoribus vestris perpetuo servaré et servari facere per quoscumque
contenta in capitulis subscriptis per me nomine domini regis et ville de
Palamors concessis, inhitis et conventis súper subscriptis, quòrum quidem
capitulorum tenor dinoscitur esse talis:
Sobre lo contrast de Colonge e de Palamors lo qual es per raho del son
con galees venen en les mars de Palamors, per ço que d.aqui avant entra
ells e la cort ni.Is homens de Colonge contrast no puxa ésser e a be dels
homens dels dits lochs e a cessar qüestions, se fan los capitols deius scrits:
Primerament que en cas que en lo loch de Palamors venga novella que
en les mars vehinables de Palamors hage galees o lenys d.anamichs e que
per aquella raho se meta son en lo dit loch de Palamors lo qual pervenga al
loch de Colonge, que.Is homens de Colonge sien tenguts de anar al loch de
Sancta Maria Sa-Mar e aqui estar ab lurs armes mentre que galeas o lenys
de enamichs sien de les Medes de Torroella ensa d.entro a les m?rs de
Blanes, o de les mars de Blanes d.entro a les dites Medes. E en cas que les
dites galeas o lenys de enamichs armats no fossen en les dites mars, que
se.n puxen tornar los dits homens de Colonge al dit loch de Colonge e no
sien tenguts de star al dit loch de Sancta Maria Sa-Mar pus haien certenitat
que les dites galeas o lenys no sien en les mars demunt dites.
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ítem què encontinent con galeas o lenys armats de enemichs exiran o
apparran en les mars de Palamors o en vista del dit loch, o.s sabrà de cert
que seran en les mars de Sent Feliu o desa vers Palamors, los dits homens
de Colonge, a requesta del batle de Palamors o de son lochtinent, o sens
requesta en cas que les dites galeas o lenys veien del dit loch de Sancta
Maria Sa-Mar, sien tenguts de entrar al dit loch de Palamors ab lurs armes
per deffendre aquell entro que les dites galeas o lenys de enamichs sien
exides de les dites mars fahent lur via, en lo qual cas encontinent se.n puxen
tornar en lo dit loch de Sancta Maria Sa-Mar en lo qual sien tenguts de estar
d.entro que les dites galeas o lenys sapia hom que sien exides de les mars en
lo primer capítol contengudes, so es, de les Medes entro a Blanes. Emperò
que en aquest cas ne en altre del dit primer capitol los dits homens de
Colonge no fossen tenguts ne cahuts en neguna pena si les dites galeas no
eren en les mars dessus dites.
ítem que si per temor de les dites galeas o lenys les osts se cridaven en
la ciutat de Gerona, que.Is dits homens de Colonge fossen tenguts de anar
en les dites osts e de entrar en lo dit loch de Palamors axi con los altres
homens de la vegueria de Gerona e que sien tenguts d. entrar quant los dits
homens o partida d. aquells al loch de Palamors entraran per manera de
osts, e asso no contrestant que en les dites mars galeas no fossen vistes, e
aqui estar aytant con les altres osts de la batlia o vegueria de Gerona o
maior partida de aquelles, e que de present que aquellas ab licencia de la
cort de Gerona se.n tornassen, se.n poguessen tornar los dits homens de
Colonge sens licencia neguna.
ítem que en cas que.Is homens de Colonge fossen entrats al loch de
Palamors per les raons demunt dites e aqui staguessen, que ab licencia del
batle de Colonge de la senyoria se.n pusquen anar alguns per viandes e
altres coses necessàries e aportar e procurar, e que d.açò lo batle de
Palamors no.s posques entrametra, axi emperò que.l batle de Colonge no
posques fer ne faes açò en frau ne per diners haver dels homens, e, si.o
feya, que.n fos punit.
ítem que si per aventura en lo dit loch de Palamors havia certa novella
que en les Medes de Torroella o mes avant envers les mars de Palamors
hagués galeas de enamichs, que en aquell cas, de nits tan solament, los
homens de Colonge fossen tenguts de trametre vint homens en lo loch de
Palamors. E axi matex fos en cas que noves certes hagués a Palamors de
galeas o lenys de enamichs qui fossen a Blanes o mes avant vers les mars de
Palamors. Emperò que si en los cases demunt dits los dits homens de
Colonge volien entrar en lo dit loch de Palamors per deffendre aquell, que
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ho poguessen fer o lavors no fossen tenguts de trametre los dits vint
homens.
ítem que cascun qui contra les dites coses farà o alguna d.aquelles,
pach per cascuna vegada per pena vint sous, guanyadora a la cort del
senyor rey.
ítem que si per aventura los dits homens de Colonge no.s podien
avenir de trametre los dits vint homens al dit loch de Palamors, que en açò
lo batle de Colonge los puxa destrenyer e que lo batle de Palamors no se.n
puxa entrametre. Si emperò los dits homens de Colonge eren en colpa de
no elegir los vint homens e lo dit batle de Colonge de forçar aquells, en
aquell cas lo batle de Palamors pusques aquells elegir e fer elegir e forçar de
entrar al dit loch de Palamors, posant a caseu pena de vint sous e no de mes
avant.
ítem que. 11 batle de Palamors no meta ne faça metra son per la raó
demunt dita fentament ne calumpniosa e, si.o feya o encara calumpniosament o mala se havia en les coses demunt dites o alguna d.aquelles, que.n
sia punit greument per lo senyor rey o altra per nom d.ell.
Promittens vobis et dicte universitati in posse notarii subscripti, tanquam publice persone nomine quòrum interest et intererit stipulantis et
recipientis, dictum dominum regem et suos successores contenta in dictis
capitulis semper servaré et per suos officiales facere inviolabiliter observari
juxta ipsorum seriem et tenorem. Ad hec nos Guillelmus Comedira,
Arnaldus Mola de Riaria et Jacobus Petri, omnes dicte parrochie de
Colonico, procuratores, sindici, factores et negociorum gestores ac nuncii
speciales universitatis hominum dicti loci et parrochie de Colonico et
quorumcumque singularium de eadem ad omnes et singulas causas et lites,
qüestiones, peticiones et demandas, tam principales quam appellacionum
et tam civiles quam criminales motas et novendas et que sint vel esse
possint inter dictum honorabilem Petrum Ça-Costa, baiulum generalem,
qui supra, seu quascumque àlias personas comuniter vel divisim ex una
parte et dictam universitatem et quemcumque seu quoscumque singulares
ex eis agendo vel deffendendo, et tam racione et occasione penarum quas
ab ipsa universitate seu aliquo seu aliquibus ex ea petit et exigit dictus
baiulus generalis quam alia quacumque racione, occasione vel causa. Et ad
componendum, transigendum et paciscendum, si voluerimus, tam cum
dicto honorabili baiulo generali súper penis quas a dicta universitate petit
quam cum aliis de aliis quibuscumque habentesque generalem et liberam
administracionem a dicta universitate súper predictis cum plenissima facultate, prout hec et plura alia constant per instrumentum inde confectum
tercio idus decembris anno Domini presenti et clausum per Bernardum
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Raimundi, notarium publicum de Palamors. Ideo, tam nominibus nostris
propriis quam nomine et auctoritate dicti sindicatus et universitatis predicte et singularium de eadem consencientes predictis, ea omnia et singula
firmamus, concedimus et laudamus, salvo tamen jure nobilis Berengarii de
Crudiliis et sine juris preiudicio eiusdem et suorum racione jurisdiccionis
quan habet et habere debet in loco et parrochia de Colonico supradictis. Et
de predictis mandamus fieri duo publica instrumenta, quòrum unum vobis
dictis hominibus de Colonico quibus supra nominibus et aliud baiulo et
hominibus de Palamors mandamus tradi per notarium infrascriptum.
Que fuerunt acta et a dictis honorabili Petro Ça-Costa, baiulo Cathalonie generali, et Guillelmo Comedira, Arnaldo Mola et Jacobo Petri,
sindicis, factoribus et negociorum gestoribus ac nunciis quibus supra nominibus predictis concessa, firmata et laudata quintodecimo kalendas januarii anno Domini M.° CCC.° quinquagesimo. Presentibus testibus Guillelmo Vinyoles et Guillelmo Bayerii, de Gerunda, et Bengario Moragues,
de Gerunda, et Bernardo Rohira et Bonanato Laurencii, cultellariis Gerunde. Eg + o Petrus Amici, notarius publicus substitutus auctoritate regia
a Bernardo de Toylano, publico Gerunde notario, qui predictis requisitus
interfui, hec scribi feci et clausi cum suprascripto in XIII.a linea ubi dicitur
«les osts» et in XXIII.a ubi legitur «e fer elegir».»
Aspicientes insuper supradicta omnia fore firmata et laudata ad utilitatem nostram et dicti loci nostri de Palamors racionabiliter atque bene,
ideo, ex certa sciencia, cum presenti carta nostra laudamus, approbamus,
ratifficamus et confirmamus omnia et singula in.preinserto publico instrumento contenta. Mandantes tam dictis baiulo generali et hominibus dictorum locorum de Palamors et de Colonico quam ceteris officialibus et
subditis nostris presentibus et futuris quod presentem cartam nostram et
omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent et ab aliis
faciant inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant quavis causa. In cuius rei testimonium presentem fieri
jussimus nostro sigillo pendenti munitam.
Datum Perpiniani tercia die mensis januarii anno a Nativitate Domini
M.° CCC.° L primo. Vidit Jaspertus.
Bartholomeus de Lauro mandato
regís facto per nobilem Bernardum de
Capraria, consiliarium.
ACA, Cancelleria, reg. 556, fol. 47-48.
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La segona meitat del segle dinou fou per a la nostra vila un temps
esplendorós.
Passà de 5.487 habitants (1842) a 11.333 (1900); la indústria del suro
anava vent en popa (1); diversos «americanes» s'havien folrat d'or, tornaven a casa i portaven idees renovadores; les fonts públiques escampades
per la vila començaren a fornir aigua potable als guixolencs, des de 1856
(2); aparegué el primer setmanari, «El Eco Guixolense» (1878); la illuminació per gas fou instal·lada a les cases (1882) i als carrers (1883); el
telègraf, tan important per als fabricants de taps, començà a funcionar
(1882); els passaigs del Mar i dels Guíxols, ja agençats, disposaven de 24

(1) Es construïren les fàbriques següents: Batet (1869, 1887, 1895 i 1899), Perdrieux
(1872), Rovira (1872, 1884 i 1891), Tornabells (1888), Badosa (1889), Arxer (1889), Dausà
(1891), Sala (1892, 1896), Brugada (1893), Burgell (1893), Pecher (1894 i 1898), Ferrer
(1897), Bender (1898), Villa (1898), Salip (1899), Nadal (1899), entre altres.
(2) Abans d'aquesta data, la vila tan sols tenia dues fonts públiques d'aigua potable: la
de Monticalvari i la de la Pedrera (després dita de Sant Elm), llastimosament perduda en data
recent. Encara el 12-XII-1851, l'alcalde guixolenc informava a la superioritat: «Sin embargo
que cerca ía viíía fiay fuentes, carece d'e eíías lo interior de ía pobíación que seria muy cómodo
para los vecinos el que las hubiera» (AHMSF, sec. XIX, núm. 1-19).
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bancs per tal que els guixolencs poguessin descansar (1887); el casino «La
Constància» alçava el seu estatge social (1889 i 1899); «La Union» feia el
mateix (1889); diverses famílies prepotents aixecaren cases bellíssimes:
Patxot (1882 i 1895), Llagustera (1889 i 1890), Ball-llovera (1898 i 1899);
un arquitecte de mèrit, Guitart, traçà el pla general de reforma de la vila; es
construïren bona part dels ponts, que encara avui tenim, damunt les rieres;
s'inaugurava el tren i l'Exposició de Belles Arts (1892), etc.
En aquest context optimista i florent, uns guixolencs benemèrits
fundaren una entitat humanitària, la «Sociedad Espanola de Salvamento de
Nàufragos» (S.E.S.N.), filial de la seva homònima de Madrid. Malgrat no
assolir l'èxit que el seu desinterès mereixia, cal reconèixer la bondat de la
iniciativa, digna de tot elogi.
Aquesta entitat és la que, damunt l'esperó marítim dels Guíxols, bastí
l'edifici que els guixolencs, en to familiar, en diem «el Salvament», paraules que nosaltres fem servir per a designar tres coses diferents: la societat,
la caseta i també l'esperó.
Sembla mentida que uns homes de talla com alguns dels que formaren
la societat muntessin a 13 metres sobre el nivell del mar la caseta per a
guardar el bot salvavidas. No tingueren en compte que baixar el bot des de
la caseta al mar significava perdre temps i forces, coses que podien ésser
fatals per als possibles nàufrags. Aquest error que, anys després fou
rectificat en part quan hom muntà la segona caseta, confirma la idea que
sempre cal tenir present: els únics que no s'equivoquen mai són aquells que
no fan absolutament res de profit.
Ara, la caseta de l'esperó i la que guarda el bot salvavidas fan llàstima.
Desapareguda la ben intencionada S.E.S.N., ambdós edificis resten abandonats. Durant uns dies àdhuc les finestres del Salvament foren trencades i
alguns vailets (solament vailets?) convertiren el seu interior en lloc de les
seves facècies fins que, un bon dia, s'endugueren força documentació i la
cremaren ben lluny, a prop del grup de cases Sant Fèlix, com detallaré més
endavant. Des de l'esmentat moment, el Municipi prengué cartes en
l'assumpte i, a càrrec seu, té cura de l'edifici.

FONTS DOCUMENTALS
Per a historiar la S.E.S.N. guixolenca, m'he servit dels documents de
la mateixa societat que han pogut ésser salvats de la destrucció. En primer
lloc, unes llibretes oficials que els responsables de l'Ajudantia de Marina i
de la Creu Roja del Mar van tenir l'encert de retirar quan comprovaren que
hom podia entrar impunement a la caseta per les finestres esbatanades;
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Fig. 1. En aquesta pintura, Pons Martí deixà testimoni de com era el camí per a pujar a
l'esperó dels Guíxols abans d'ésser construïda la caseta del Salvament.

llibretes que, ara com ara, es guarden en el Club Nàutic local, on se m'han
donat tota classe de facilitats per a consultar-les. En segon lloc, m'he servit
dels documents que Joan Sanchiz va salvar de la foguera que uns vailets
havien encès amb altra part de la documentació, entre els quals hi ha
l'escriptura de l'acta de botadura del bot salvavides «Miquel de Boera» (3),
autoritzada pel notari Lloret, i un Somero historial de l'entitat, resum
probablement fet per Joan Casas; aquests documents, per cessió de Joan
Sanchiz, es conserven a l'Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu
(AHMSF).
També m'he servit dels Manuals d'Acords del Municipi (M. d'A.) i del
butlletí extraordinari que la S.E.S.N. de Madrid edità en el curs de 1920,
publicació que m'ha facilitat el meu amic Ignasi de Blas.

GESTACIÓ
El 1880, Martín Ferreiro fundà a Madrid la S.E.S.N. (4) sota el
(3) Si bé en els documents trobo escrit «Bohera», accepto la grafia «Boera» de la Gran
Encicoplèdia Catalana.
(4) La primera Societat de Salvament de Nàufrags fou fundada a Anglaterra el 1824; el
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patronatge de la reina Maria Cristina, essent Alfons XII el primer soci
protector. L'únic objectiu de la societat era intentar salvar les vides d'aquells que naufragaven a les costes i als rius del país, i per assolir-ho calia
fundar societats filials a les poblacions costaneres.
A Sant Feliu feia temps que hom desitjava tenir mitjans propis per a
socórrer persones i vaixells en cas de necessitat. Els ports de l'Abric i de
Calassanç, separats per l'esperó dels Guíxols, quedaven oberts i bastant
indefensos, sobretot quan bufaven llevantades, car l'escollera no s'inicià
fins el 1904.
Cada vegada que hi havia alguna desgràcia, adés fos la pèrdua d'algun
vaixell, adés d'alguna vida humana, tornava a sorgir amb més caliu el desig
de fer quelcom de positiu en aquest sentit.
Per això fou molt ben vista la notícia publicada a «El Bajo Ampurdàn»
(setmanari guixolenc que sortí de 1884 a 1888) en el seu número del
5-IX-1886: «Muy en breve se comenzaràn en la villa los trabajos para la
construcción de un bote salvavidas insumergible, que la «Sociedad Espanola de Salvamento de Nàufragos» ha encargado al inteligente joven,
maestro de ribera, D. Emilio Bosch. - Con este motivo en el astillero
situado en el centro de la playa, inmediato a los paseos, se ha levantado un
espacioso tinglado».
En realitat, però, la S.E.S.N. local no es constituí fins dos mesos
després, i la construcció del bot ni fou ràpida ni es realitzà a Sant Feliu.
La creació de la societat, la construcció de la caseta, l'adquisició del
material i les vicissituds diverses, cronològicament es produïren així:

PROCÉS HISTÒRIC DE LA S.E.S.N. LOCAL
16-XI-1886. El comandant de marina de Palamós assisteix a la sessió
municipal convocada per crear una delegació de la S.E.S.N. a la vila.
Demana ajut al Municipi i aquest acorda recolzar «moral y materialmente»
el projecte i, a la llista de subscriptors que s'obrirà, s'inscriu com a protector amb la quota de cent pessetes anyals. Igualment es considera oportú fer
una crida convocant la població de la vila a la sala de la vídua Lloveras
(després cine Mundial, més endavant local social del sindicat dels pagesos i
ara, de nova planta, casa de correus i telègrafs). Presidiren el comandant
esmentat, els alcaldes primer i segon i el síndic. (M. d'A. 71, f. 91).
1920 comptava amb 280 estacions i havia salvat la impressionant xifra de 46.000 nàufrags. El
1865 França seguí el camí d'Anglaterra i, el 1920, tenia 107 estacions i havia salvat 8.000 vides
humanes. El mateix any 1920, la S.E.S.N. comptava amb 57 estacions i havia salvat directament, això és, amb els seus bots i canons, uns 2.000 nàufrags (Butlletí del 1920, ps. VII-IX).
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17-XI-1886. A la reunió de la sala Lloveras queda constituïda la
delegació local de la S.E.S.N. Formen la junta: Joan Casas i Arxer,
president; Cosme Calzada, vice-president; Sebastià Andreu, tresorer-, Josep Sibils i Gros, Francesc Daltabuit, Telesfor Izal, Agustí Calvet, Joan
Salgas, Joan Fortó, Joan Costa i Josep Llorens, vocals, i Josep Calzada,
secretari (5). La nostra vila, per tant, s'incorporà aviat a la noble tasca que
les S.E.S.N. perseguien, puix aquestes no foren declarades d'utilitat pública fins el 13-1-1887.
17-XII-1886. La primera preocupació és recollir diners. A l'ofici
núm. 8 de la Junta, tramès al president del Consell Superior de la S.E.S.N.
de Madrid (6) es concreta: Fins aquell moment, les aportacions dels socis
i benefactors assoleixen les següents quantitats: socis fundadors,
20 = 670 ptes.; subscriptors, 85 = 541'50 ptes.; donadors espontanis,
33 = 829'50 ptes. Total = 2.041 ptes. A continuació diu que les coses més
urgents són «la caseta, un buen aparato lanza-cabos y sus anexos, viniendo
en segundo lugar el correspondiente bote, que creemos se construirà muy
económicamente en este astillero donde acaba de construirse el que està
destinado para el Puerto de la Selva de esta misma provincià».
14-11-1887. La junta local demana al Municipi el terreny necessari per
a bastir-hi la caseta. El punt més indicat és «el Fortín y sitio del mismo
donde estuvo emplazada la bateria... que pertenece al Municipio», car el
lloc permet dominar el port de l'Abric i el de Calassanç. Des d'allà seria fàcil
l'operació de llançar una corda a les embarcacions necessitades de socorsos. Això comporta construir un camí fàcil que permeti transportar el
material per a bastir la caseta, i pujar i baixar el canó i el bot salvavides,
puix l'actual és estret i massa pendent. El camí costarà unes dues mil
pessetes i en demanen la meitat (7).
Dos dies després, l'Ajuntament acorda concedir a l'esmentada junta
el permís per a ocupar el terreny que necessiti «del de pertenencia del
Municipio en el Fortín»; igualment aportarà les mil pessetes sol·licitades.
27-VI-1887. S'informa a Madrid que la subscripció feta a Barcelona
—principalment entre guixolencs benestants— ha donat «aquest resultat:
socis fundadors, 20 = 670 ptes.; subscriptors, 87 = 701'50 ptes.; donadors,
103 = 3.210'50 ptes. Total = 4.582 ptes. Tingueren cura de la subscripció i
l'encapçalaren amb importants quantitats, Emili Sicars, Salvador Vidal,

(5) Llibreta núm. 1, p. 1, actualment conservada al Club Nàutic.
(6) Per abreujar, sovint posaré tan sols «Madrid».
(7) M. d'A. 71, f. 126 i of. 14 de la junta local.
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Baltasar Llorens i Francesc Suner. Remarquen la urgència de la caseta, el
camí, el canó i afegeixen «chalecos salva-vidas». (ofs. 15-19).
27-X-1887. Es trameten a Madrid el pla i el perfil de l'esperó dels
Guíxols amb la traça del camí que s'està acabant; també, plans i talls de la
caseta, i esperen la conformitat de tot. El pressupost de l'obra és aquest:
aplanament del terreny = 500 ptes.; treball de paleta = 4.000 ptes; de
fuster = 1.300, i de manyà = 700 ptes. Total = 6.500 ptes.
Es demana que un tècnic comprí el canó, tot recomenant que pugui
llançar la corda a una distància de 300 a 400 metres.
Asseguren que gairebé no els queden diners, car un cop fet el camí
restaran tan sols unes mil pessetes (of. 24).
14-IX-1886. Les obres i les compres es van retardant per falta de
cabals. Es trameten a la secretaria de la S.E.S.N. de Madrid els comptes
globals de les despeses, que són:
10-X-1887. Construcció d'un mur al Fortí
1.674'40 ptes.
3-XII-1887. Desmunt i moviment de terres
1.288'88 »
21-11-1888. Reconstrucció del mur esfondrat . . . 1.38332 »
20-VII-1888. Construcció d'una paret per a
aguantar terres
420
»
7-VIII-1888. Desmunt i explanació per a la caseta 2.250
»
Altres despeses
179'40 »
Totals
7.196'00 » (Of. 29)
El mateix dia es comunica a la presidència de l'entitat que la junta
local té un deute de 337'30 ptes. a causa de l'esfondrament d'un mur de
contenció que s'ha hagut de refer, i del major volum de roca que ha estat
necessari arrancar. Malgrat això, la superfície assolida on ha d'emplaçar-se
la caseta és insuficient si s'ha de construir un dels models adoptats fins ara,
els quals exigeixen un quadrat de més de quinze metres de costat. Per això
la junta local insisteix a proposar un altre model que, empetitint la
superfície que ocupi, deixi al seu entorn una explanació suficient per a
realitzar les maniobres que convingui portar a cap.
Com que escassegen els cabals, es proposa fer la planta baixa per a
posar-hi el canó, el bot salvavidas i els accesoris, i deixar per a més
endavant la construcció de la planta pis per a la secretaria i anexes.
Com a colofó, hom sol·licita un préstec de cinc a sis mil pessetes,
quantitat que es creu suficient, puix la caseta es farà damunt la roca natural
i, per tant, no caldrà fer fonaments (of. 30).
Per a pressionar Madrid, el 27-11-1889 es comunica a la junta central
que en menys d'un mes s'han perdut en aquest port 2 vaixells i 6 vides
humanes, «vidas que quizàs se hubieran salvado» si les coses funcionessin
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Fig. 2. Dibuix que, sense data ni signatura d'autor ni cap expedient.es conserva a l'Arxiu
Històric Municipal d'aquesta ciutat.

com caldria (of. 35). Aquest ofici degué fer efecte com es veurà ben aviat.
El mateix dia cessa Joan Casas i entra de president Joan Fortó i Jordà,
que ja era vocal (8).
25-V-1889. Es donen les gràcies a Madrid per l'ajuda promesa, gràcies
a la qual la caseta serà feta en la millor de les condicions (of. 37). Segons el
butlletí extraordinari de 1920, la Central donà 5.750 ptes., import de la
planta baixa (9).
31-VII-1889. S'informa a Madrid que ha estat concedida la construcció de la caseta a Pius Prujà, contractista i paleta local, com a millor postor;
que ja han començat les obres, i que dintre de poc se'ls aniran trametent,
com està ordenat, els documents justificatius de les despeses per partides a
fi que la direcció central n'autoritzi llur pagament (of. 40).
28-VIII-1889. De la junta local al Municipi: «pròxima ya a terminar la
planta baja del edificio, cuyo coste asciende a unas seis mil pesetas hasta
cuyo limites solo estamos autorizados por la Central a invertir, y como no
contamos con fondos suficientes para edificar la parte superior de la caseta
(8) Of. 33; segons el Somera historial, p. 1, el canvi tingué lloc el 3 de març.
(9) Veg. una transcripció parcial a «Àncora» del 4-XII-1980.
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en donde se instalen habitaciones que ofrezcan a los nàufragos desvalidos
un techo bienhechor», demanen mil pesetes més per a l'edificació del cos
superior o pis alt, l'import del qual calculen que serà d'unes mil cinc-centes
pesetes (of. 44).
L'Ajuntament recorda que ha autoritzat la construcció de la caseta en
un indret de la seva propietat, ha concedit mil pessetes i ha subscrit una
quota anyal de cent pesetes, i que «a pesar de no sèrie posible atender en
todo su pretensión», ajudarà amb cinc-centes pessetes més. (M. d'A. 72,
f. 96).
25-IX-1889. Per un malentès, el canó «lanza-cabos Dawson» que de la
Corunya havia d'arribar ací, anà a parar a Tarragona d'on fou retirat per un
guixolenc i portat el 20 de desembre.
El mateix dia es comunica a Madrid «que estan tocando a su termino
las obras de nuestra casita, que resulta muy esbelta y magnífica», (ofs. 45
i 57).
6-XI-1889. Diu l'acta de la sessió municipal: «Examinades los pianos
de fachadas del edificio, o casa, propio de la S.E.S.N., el Ayuntamiento
acuerda prestarle su aprobación» (10). És curiós aquest acord quan les
obres estaven «tocando a su termino».
24-1-1890. Es dóna compte a Madrid d'haver salvat el pailebot portuguès «Ayres» durant «el recio temporal del dia 4 de enero», sense donar
més detalls (11).
Poc després es comunica a la mateixa casa central que s'ha provat el
canó Dawson amb el qual «ese ilustrado Centro se sirvió dotar a nuestra
Estación». El canó disparà un «lanza-cabos con trayectoria admirable.
Con solo media carga, el proyectil lanzado salvo una distancia de unos
trescientos metros. El publico que, a pesar de no haberse circulado anuncio alguno previo, se había reunido en el monte «Fortín», prorrumpió en
vítores y aplausos ante el éxito del disparo», (of. 59).
16-1 V-1890. Es remercia a les senyores Antònia Vinyas de Casas i a
Concepció Gispert de Llorens per haver regalat la bandera que onejarà a la
caseta de la societat «que tantas vidas lleva salvadas arrancàndolas de los
elementos en donde les esperaba una muerte cierta a no haber sido los
(10) M. d'A. 72, f. 124 v. Els quatre alçats de la caseta es troben en dos papers de tela
que es complementen (potser abans n'era un sol). Inscripcions: «Proyecto para la construcción del edificio destinado a la Sociedad Espanola de Salvamento de Nàufragos. Sección de
San Feliu de Guíxols. Fachadas N.O., S.O., S .E., N.E. Escala de I por 50». Els dibuixos van
sense data ni signatura d'autor i són a l'AHMSF, sec. XVIII, núm. 21a.
(11) Of. 58. Aquest salvament no és esmentat en el butlletí extraordinari de 1920.
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oportunos ausilios de una Institución cuyo único objeto es el de tan
hermosa misión» (ofs. 60 i 61).
Darreries de 1890. Segons el Somero historial, va acabar-se la construcció de la caseta. Les parets són de pedra. L'edifici consta de planta
baixa, dividida en dues naus —una de 6 per 14 metres i l'altra de 4 per 14— i
planta alta o torre, més petita, edificada sobre l'angle de llevant; gràcies a
això queda «una bellísima y espaciosa azotea». Està a 13 metres sobre el
nivell del mar. El cost total puja a 8.250 ptes.: 5.750 la planta baixa
(pagades, com s'ha dit, per la Central) i 2.500 la torre (a càrrec de la
delegació local). «Es un magnifico edificio, quizàs el primero en su clase de
Espana», acaba dient.
El butlletí de 1920 a què m'he referi, diu: «Tienen en la caseta un salón
de sesiones decorado con sencillez y elegància, despacho de secretaria,
archivo con toda la documentación de la Junta, varios útiles de salvamento, como son: un lanzacabos Spandau (12) y otro Dawson, tablillas de
instrucciones en cuatro idiomas, instrumentes de òptica, varias estachas,
un botiquín, una buena caja con el telégrafo internacional de senales y un
departamento con catres y chimenea para albergar a nàufragos».
25-111-1891. Aprofitant que a Madrid hi ha hagut canvi de president,
se li fa saber que tenim «una magnífica caseta, un lanzacabos bueno, però
los proyectiles estan inservibles. Anàdase a esto la carestia absoluta de otro
aparato de utilidad y se habrà dado el ultimo toque sombrío a este cuadro
de abandono». Demanen una inspecció que no ve, malgrat haver-la sollicitat diverses vegades, i anuncien que hi ha sensibles baixes de socis
(of. 73).
23-V-1891. Es comunica a Madrid que més d'una tercera part dels
socis fundadors s'han donat de baixa, però hom creu que quan tinguin els
aparells anexes al canó Dawson i es pugui fer una prova oficial «se reanimaran les animós» (of. 80).
21-VII-1891. Després de demanar insistentment des de fa temps els
aparells anexes al canó i la visita d'un inspector —que no ve mai— fan una
subscripció i poden comprar una boia de dos metres de diàmetre (of. 83).
3-VIII-1891. S'envien invitacions per a presenciar el simulacre de
salvament que tindrà lloc l'endemà, quart dia de la festa major, a dos
quarts de sis de la tarda (of. 85).
(12) En cap dels documents de primera mà examinats no he vist esmentat aquest canó.
Per tant, és de suposar que fou adquirit després de 1901. Per altra part, en el butlletí es diu
que el Dawson té un abast de 200 metres i a l'ofici 59 trobo que «con solo media carga» el
Dawson llançà el projectil a uns 300 metres, notícies que, com es veu, són contradictòries. En
canvi, el canó Spandau podia enviar-lo a 500 metres, segons el butlletí esmentat.
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15-VIII-1891. La prova va ésser un èxit. «A las cinco y media de la
tarde, colocados los aparatós en la forma que la instrucción determina,
próximo al sitio de la instalación de la caseta, se procedió al acto confiando
la dirección del cànon al inteligente Ayudante de Marina de este puerto
Sr. D. Jaime Ventura Ferrer y la de los aparejos al no menos activo vocal
don José Calzada Gruart, capitàn de la marina mercante...; después se
cargó y colocó el cànon en direceión a la polacra goleta «Teresa» que se
hallaba fondeada a doscientos metros de distancia y habiendo disparado,
alcanzó el proyectil guia una distancia de trescientos metros. Se vio cruzar
el proyectil unos doce metros mas alto que los màstiles del referido buque,
però enfilado entre el palo mayor y trinquete donde se dirigió la punteria.
Recogido por los tripulantes de la polacra goleta «Teresa» el proyectil y la
guia, inmediatamente con el andarivel (13) se estableció comunicación y
remitió a bordo la canasta, siendo felizmente conducida a tierra la tripulación que enchida de gozo contemplaba los progresos de la humanitària
Institución a cuyo laudable fin todos con tanto interès contribuimos. - El
espectàculo estuvo animadísimo habiendo asistido mas de cinco mil personas» (of. 92).
Gràcies a aquest acte de propaganda i d'assaig, hom creu que augmentaran les ajudes i els socis.
29-VIII-1891. Es comunica a Madrid que la prova ha demostrat que,
per anar de pressa en cas de necessitat, falten els carros per a portar el
canó, i com que ací no se'n fan, caldria comprar-los a l'estranger (of. 93).
15-IX-1891. Es comunica al Municipi que la junta local es troba
actualment dotada del material necessari pe a poder realitzar salvaments el
dia que desgraciadament fos necessari. Per això demana: 1) Que es colloquin dues faroles de gas amb becs dobles o de prou potència, al camí que
puja a la caseta. 2) Com que ben aviat aquesta junta tindrà els carros
necessaris per a portar el canó i els aparells anexes —i el bot salvavides el
dia de demà— «que se derribe el morro de piedra que forma rinconada al
final de dicho camino». 3) Que sigui aixecada fins al nivell de la terra, la
paret o mur de contenció que hi ha al costat de la caseta, a fi de terraplenar
l'espai que avui forma pla inclinat; amb això quedaria un magnífic lloc
d'esbarjo per al públic i, en temps de temporal, permetria fer les maniobres
de salvament amb més facilitat. La junta local espera que el Municipi es
farà càrrec de les despeses (of. 109).
16-IX-1891. El Municipi acorda «tomar en consideración lo que se
(13) Cordatge lleuger que s'improvitza per a pujar o baixar algun objecte.
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Fig. 3. El Salvament a les darreries del segle passat.

propone para realizarlo paulatinamente en cuanto lo permitan las obligaciones del Municipio». (M. d'A. 73, f. 77).
15-X-1891. Es comunica a Madrid que ha arribat l'hora de comprar el
bot salvavides i el seu carro; ací van a recollir més diners, i s'espera obtenir
de Madrid una bona ajuda. En conjunt, fins ara la junta local ha ingressat
13. À8.TS7 tje^sjete&^erò ha hagut de gastar-ne 7.196 tan sols per a preparar
T emplaçament àe \a caseta, e\ tïaçat de\ camí lla construcció de gruixudes
parets de contenció. En realitat s'hagueren d'arrancar 2.800 metres cúbics
de roca, fer el camí de 145 metres de llargada per 5 d'amplada i alçar
diverses parets de contenció. Recordem que una sola d'aquestes parets
amida 60 metres de llargada per 4'5 d'amplada, i que un fragment va caure i
hagué de refer-se (of. 136).
6-XI-1891. Es comunica a Madrid que a dos quarts de nou de la nit del
dia 28 del mes passat, després d'haver resistit valentment el temporal de
llevant que havia començat quatre dies abans, a la corbeta noruega
«Oceana», fondejada en aquest port, «se le rompieron las amarras que
tenia dadas por la popa por haber saltado el viento al 4.° cuadrante con
rachas consecutivas, algunas de ellas huracanadas y violento aguacero. A
la virada del buque sobre las amarras de proa, a pesar de la mar muy gruesa
del E. tomo la vuelta de tierra y en su cabeceo toco violentamente sobre las
rocas del fondo, según declaración hecha por su capitàn. En esta situación
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y haber tenido que picar tres calabrotes y un cabo grueso de alambre que
por la amura de babor tenia dados a los norais de la pena «Fortín» a causa
de que en la referida virada se le atravesaron por sotavento y quedando
dèbil de amarras, dispararen varios cohetes y bengalas en senal de auxilio.
Presurosamente acudí en cumplimiento de mi deber con algunos individuos de esta Junta local de mi presidència a la caseta, disparando acto
seguido un canonazo de auxilio prefijado por el reglamento de esta brigada, para su llamada. Reunida esta y ante la imposibilidad de poder hacer
uso del lanza-cabos por hallarse el buque en roda y nosotros barloventados, dispuse el que la brigada se embarcarà en una embarcación de pesca
que reuniera condiciones para ello y fuesen a bordo a auxiliar a la tripulación, no sin antes tomar precauciones necesarias para la mayor seguridad
de aquella y el que desde lo alto de la mencionada pena, sitio de la caseta,
se les alumbrara con luces de bengala. El auxilio se efectuo con el mayor
orden, regresando a los pocos instantes la embarcación conduciendo a los
once tripulantes, incluso el capitàn del referido buque, quedando alojados
aquella noche en esta Estación de Salvamento». La junta creu que és just
donar 275 ptes. col·lectivament a la brigada de voluntaris —25 ptes. per
persona— a més del jornal perdut i de l'entrega de 5 ptes. al primer que
arribà a la caseta després de la canonada d'auxili, i 2'50 al segon (14).
l-XII-1891. Es tramet un ofici a diversos guixolencs que resideixen a
Amèrica i se'ls assabenta que el bot salvavidas val 12.500 ptes. i es demana
diners «para estampar sus nombres en las làpidas conmemorativas que al
efecto se hallan labradas en los muros de la Estación como digna recompensa a la brillante actitud de tan nobles hijos». Hom els prega que vulguin
fer una subscripció entre llurs coneguts (of. 142).
10-11-1892. Es donen les gràcies a Madrid perquè han concedit el carro
per a transportar el canó i els accessoris (of. 147).
27-X-1893. Es reben de Madrid les 250 pessetes que va costar el
parallamps (of. 160).
14-V-1894. A 5 milles a l'est es va encendre el mercant italià «Volunta
dio Dio» i els d'ací l'ajudaren (15).
5-VII-1894. Foren salvats dos banyistes, per la qual cosa es concedí
una medalla de plata, però no diu el nom del salvador (16).
16-11-1897. Salvament del gusi «Teresa» en els penya-segats de la
(14)
(15)
(16)

Of. 140. Aquest salvament tampoc no és esmentat en el butlletí del 1920.
Of. 164. Aquest acte tampoc no figura en el butlletí del 1920.
Butlletí de l'any 1920, p. 26.
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punta de Sant Elm; foren concedides 3 medalles de bronze i 255 ptes. (17).
14-IX-1897. S'adjudica a Burell i Cia, de Barcelona, per 8.000 ptes., la
construcció del bot salvavidas (18).
6-XII-1897. Es comunica a Madrid que el nom del bot serà «Miguel de
Boera» (escrit Bohera) «llustre hijo de esta villa quien en recompensa de
sus méritos en el siglo XVI desempenó el elevado cargo de Capitàn
General de la Marina Espanola» i, en altra part, «distinguido marinero, en
cuya historia se registra el acto heroico de haber salvado la vida del
Emperador Carlos V en el sitio de Argel» (of. 271).
Com que el dia que es bategi el bot, hom desitja llegir unes notes
biogràfiques, es demanen dades sobre Boera al rector de Santa Anna, de
Barcelona, on està enterrat; també a l'Arxiu Nacional de Simancas, al
d'Alcalà de Henares, al de la Corona d'Aragó i al Nacional de Madrid. És
de suposar que la consulta no donà cap resultat, car en els documents
buidats no hi he trobat cap referència (ofs. 263-276).
10-1-1898. Calzada veu el bot i comunica que sense el carro hom
tardarà molt per a tenir-lo al mar (of. 280). Cal recordar que el bot havia de
guardar-se a la caseta, dalt l'esperó marítim dels Guíxols, i que, en cas de
necessitat, era precís baixar-lo a la platja i d'ací al mar, coses que exigien
esforços i temps.
5-IV-1898. Ahir van celebrar-se a Barcelona les proves del bot. Hi
havia altes personalitats i, en representació d'aquesta junta, Calzada. Les
proves van anar bé (19); malgrat això, el bot queda a Barcelona fins que es
tingui fet el «carro-varadero» (of. 287) que Burell farà per unes 3.000 ptes.
(of. 282).
(17) Butlletí de l'any 1920, p. 32; tampoc no diu el nom dels salvadors.
(18) Of. 245. En alguns documents hom posa Borrell, nom equivocat, puix «Lo
Trapacer», setmanari local, insereix un anunci que, entre altres coses, diu: «J. Burell y Cia,
Constructors navals. Especialitat en yachts y bots-salvavides, embarcacions menors, barcassas, gabarres, vivers, remolcadors, etc. etc. Casa constructora del bot de salvament d'aquesta
localitat, dels cèlebres yachts Conqueridor I, Conqueridor II, Atlant I, Niobe, Nitetis, Maria
Luisa, Pilar, Nadador y del torpeder francès Liska, etc. etc. - Lo premi del president de la
República francesa ha sigut guanyat per l'Atlant II, construït per aquesta casa. - Barcelona,
Vila y Vila, 117».
19) Diu «Lo Trapecer», núm. 3, del 10-IV-1898: «Dilluns al dematí, van verificar-se en
Barcelona davant del general Montojo, de l'enginyer director de les obres del port, senyor
Mondejar, y d'altres persones distingides, les proves del bot salvavides que amb destino a
l'estació de salvament de nàufregs d'aquesta vila ha construït la casa J. Burell i Cia. - Lo tal bot
és de primera, mot millor que els adquirits a l'estranger y poca cosa més petit que el de
l'estació naval de Barcelona, havent donat les proves un resultat molt satisfactori. - Felicitem
als senyors J. Burell i Cia, per tal model de construcció y adamés ens felicitem nosaltres
mateixos per adquisició tan bona».
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5-V-1898. Es donen les gràcies a Madrid perquè la casa central es fa
càrrec de les 3.000 pessetes que costa el carro (of. 290).
23-VIII-1898. Té lloc la benedicció del bot «Miquel de Boera». El
notari Lloret n'aixeca acta gratuïtament; document que Joan Sanchiz va
salvar del foc, com he dit abans. En ella consta que la benedicció tingué lloc
a la platja «junto al penón del Fortín», a las 5 de la tarda. Hi havia el «clero
parroquial, el Senor Padrino Don José Maria Vidal y Largacha, la Senora
Madrina D. a Maria Josefa Topete de Vidal, la Junta de esta Estación de
Salvamento compuesta por el M. I. Senor Don Juan Fortó, presidente, y
los Sres. Juan Calzada, Eduardo Carbonell, Juan Casas, José Llorens,
Salvador Albert, Juan Mas y Sebastiàn Andreu; el Sr. Ayudante de Marina
Don José Quesada, el Alcalde Salvador Dalmau, el Sr. Juez Municipal
Salvador Villa, el diputado provincial Juan Gafas y demàs invitados. Beneí
el bot el rector Jaume Puig. Segons l'acta, el bot estava «sobre el carrovaradero adornado al efecto con guirnaldas de flores y tripulada por la
brigada de salvamento». Una orquesta «amenizó el acto que fue presenciado por numerosa y extraordinària concurrència». A continuació «repartióse la tradicional batejada iniciada por el senor padrino y el senor
Alcalde y continuada por el Sr. Presidente de la Junta y varios
Sres. invitados». Dirigí la botadura el senyor Burell, a les drassanes del
qual havia estat construït el bot. «Terminado lo cual dirigiéndose los
senores invitados y otras personas a la caseta de Salvamento en donde los
senores padrines obsequiaren a los concurrentes con un espléndido lunch
que termino a las ocho de la noche después de recibir cordiales felicitaciones de los invitados» (20).
Per un ofici posterior sabem que els padrins regalaren la bandera del
bot i que era de «faille blanca en que hay bordado en seda el emblema de la
Sociedad, provisto del correspondiente estuche de piel forrado de satín»
(21).
(20) AHMSF. «Lo Trapacer» del 4 de setembre devia portar, ben extensa, la informació del bateig; per aquest motiu es va esgotar. A la col·lecció que Josep Algans i Ribot m'ha
deixat, aquest número tampoc no hi és. En el següent, es llegeix: « . . .la setmana passada, lo
bateig del salvavides sol, va bastar per fer lo número. Per això exclamem igual que alguns
invitats (?) que varen aprofitar-se: j [Llàstima que no en bategin cada setmana de bots!!»
(21) Of. 319. «Lo Trapacer», núm. 24, de l'll-IX-1898, ho explica així: «Bandera.
Diumenge passat tinguérem ocasió d'admirar una preciosa bandera regalada per los Srs. D.
Josep M.a Vidal y D.a Maria Josepa Topete, destinada al bot salvavides que apadrinaren en lo
cèlebre bateig. - Eixa bandera ha estat exposada alguns dies a la tenda de nostre amic Carreró,
rambla Vidal, 35; ressalta en ella l'emblema de la societat de Salvament de Naúfregs, brodat
en vermell y sobre un fondo blanc, presentant un conjunt d'acabat gust artístic.
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Fig. 4. Caseta del bot salvavides. Dibuix de Pons Martí, fet pel juliol del 1919, propietat de la
família Pairó-Martí, de Girona.

«La Publicidad» d'últims d'agost publica un gravat que representa les
proves del «Miguel de Boera», per la qual cosa la junta local en va demanar
dos exemplars. També el setmanari local «La Lealtad» publicà notícies
d'aquests actes, però no n'he vist cap exemplar.
10-X-1898. Es donen detalls del bot salvavidas a l'ajudant de marina
d'aquesta vila. Són aquests: «eslora total lO'lO m.; manga total 2'27 m.;
puntal desde el canto alto de la quilla al canto de los bancos 0'975 m.;
puntal desde el canto alto de la quilla al canto de los tambores de proa y
popa l'79 m.; peso màximo 2.720 Kg.» (of. 317). És insubmergible i quasi
tot ell fet amb fusta de cedre, com era corrent.
Més endavant dóna compte que l'embarcació, amb el material anex,
és ja col·locada a la caseta.
27-XI-1898. Amb tot, la cosa no devia anar massa bé, puix «Lo
Trapacer» de la data esmentada publica aquest solt: «Ara com ara, fóra
impossible provar lo bot salvavides perquè o bé el carro o el bot algo tenen
per arreglar. Afortunadament, la Providència no ha volgut que cap barco
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es trobés a la nostra badia aquests dies de temporal, per a evitar-nos l'haver
de fer ús d'aquell bateig, dic d'aquell salvavides».
1-II-1899. Com que, després de disparar, les guies del canó no van bé,
es provarà si la casa Burell aconsegueix «el enrollamiento de las referidas
guías» (of. 352).
l-ÏI-1899. El guixolenc Joan Figueras és anomenat patró definitiu del
«Miguel de Boera» (of. 355).
L'últim ofici és del 6-X-1899. Al final diu: «Continua en el copiador de
correspondència núm. 3», que no he pogut veure. S'ha perdut?
Pel novembre del mateix 1899, Bender donà mil pessetes a l'Entitat.
A la mateixa caseta hi ha una làpida amb aquesta inscripció: «Loor y glòria
a Don / Enrique Bender Kimmel / Por la donación / de mil pesetas que
hizo / a este local / Noviembre 1899».
19-VI-1901. Com que resulta carregós baixar i pujar del penyal el bot
salvavides cada vegada que hi ha necessitat d'ell i com que, en l'operació es
perd un temps que pot ser fatal per a les persones necessitades de socorsos,
la junta local de la S.E.S.N. demana permís a l'Ajuntament per a alçar una
caseta al peu dels Guíxols, per tal de guardar-hi el bot, i així tenir-lo més a
prop del mar (22). La comissió de foment assenyala el lloc, però quan
estaven fent la caseta calgué parar les obres «para ver de subsanar los
defectos observades en virtud de reclamación presentada por los vecinos
de aquella barriada, y considerando de equidad conciliar los intereses de
unos y otros, se acuerda otorgar a titulo de precario la concesión de
referència, rebajando emperò en un metro la altura de las paredes de dicha
caseta a fin de que desaparezca en parte la incomodidad para los propietàries de la bajada de Guíxols» (M. d'A. 78, f. 147).
La caseta costà 2.222'22 pessetes, de les quals la Central n'abonà tres
quartes parts, i l'altra la pagà la junta local, segons el butlletí de 1920.
1902. En realitat, la ben intencionada S.E.S.N. local resultà de ben
poca utilitat pràctica, car no va efectuar ni un sol salvament directe, com es
veurà tot seguit.
El Somero historial acaba amb els fragments que vaig a transcriure
literalment:
(22) El butlletí extraordinari editat el 1920, ho explica així: «La estación, como hemos
dicho, es amplia y elegante, però està a tanta altura sobre el nivel del mar, que hacía difícil,
arriesgada y costosa la operación de bajar el bote a la playa para echarlo al agua, por cuyas
razones fue necesario construir uria nueva caseta-tinglado, también de mampostería, en sitio
conveniente de la playa para resguardar el bote durante el invierno y obtener mayores
facilidades para su lanzamiento».
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«Por mediación directa del material existente en esta Caseta no ha
habido ocasión de practicar ningún salvamento; però en cambio por via
indirecta, se han efectuado seis, salvàndose veintinueve personas; por
cuyo motivo la Comisión Ejecutiva de la Sociedad ha otorgado dos medallas de plata, una de ellas a un extranjero, y tres de bronce; asimismo varias
gratificaciones en metàlico, cuya suma asciende a 530 pesetas».
«Desde su fundación han contribuido con sus cuotas para el sostenimiento de la Local hasta el afio 1.900, Soc/os fundadores = 201, con un
total de 7.450 pesetas; Soc/os Suscritores = 910 con un total de 6.087'50
pesetas; y Soc/os donadores = 710, con un total de 7.485'85 pesetas,
cuyas sumas acumuladas alcanzan: Soc i os, 1.821, con un total general de
21.02335 pesetas».
«Los gastos anuales que origina el personal y entretenimiento de los
efectos de Salvamento de esta Estación, así como también la conservación
y reparación de las casetas que la misma posee importan, como termino
medio, de 450 a 500 pesetas».
«San Feliu de Guíxols, junio de 1902».
Com s'ha vist, l'eficàcia de la S.E.S.N. local fou, en tot moment, ben
minsa. I quan va ésser construït el port comercial i el moll d'abric —la
primera pedra del qual fou col·locada per Alfons XIII el 1904— encara la
S.E.S.N. perdé més interès, puix hom la creia menys necessària. Potser és
per això que, d'ençà d'aleshores, he trobat ben poques notícies d'aquesta
societat. La darrera és del 10-111-1947: en aquesta data encara hom va
intentar un nou trasllat de la caseta que servia per a guardar el bot
salvavides; aquesta vegada es volia fer entre la «Casassa» i el mar (23).

RESUM DE LES APORTACIONS FINS EL 1902
Sens dubte és alliçonador fer un resum de les aportacions a la S.E.S.N.
local. Hi hagueren tres fonts d'ingressos: 1) els socis; 2) l'Ajuntament, i 3)
la Central. Què aportà cada una d'elles? Anem a veure-ho, d'acord amb les
dades de què disposo:
1) Segons el Sornero historial, els socis contribuïren amb la quantitat de 21.023'35 pessetes.
2) L'Ajuntament aportà:
1.000 ptes. concedides el 16-11-1887.
500 ptes. concedides el28-VIII-1889.
1.500 ptes. import de 15 quotes anyals de 100 ptes. cada una
3.000 ptes. en metàl·lic.
(acord del 16-XI-1886).
(23)

M. d'A. 136, fs. 33 v i 35; plànol de Joan Bordàs, mim. 154 d'urbanisme.
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A més, cedí l'ús temporal del terreny per a bastir-hi la caseta (sessió del
16-11-1887), arranjà el camí, hi muntà dues faroles, construí un mur de
contenció i terraplenà part de l'entorn de la caseta (15-IX-1891). I el 1901
deixà a precari, el terreny necessari per a la construcció de la caseta on es
guarda el bot salvavides.
3) La Central donà:
5.750 ptes., valor de la planta baixa del Salvament (25-V-1889).
250 ptes., que costà el parallamps (27-X-1893).
3.000 ptes., import del carro per al bot (5-V-1898).
1.666'65ptes., aportació per a la caseta del bot salvavides
10.666'65 ptes. totals.
(19-VI-1901).
A més, donà el canó Dawson (25-IX-1889) i el carro per a transportar el
canó i els accessoris (10-11-1892).

CLOENDA
Desapareguda la S.E.S.N., els seus dos edificis resten abandonats. Un
d'ells, el Salvament, es típic i, possiblement, exclusiu de casa nostra; enlloc
no n'he vist cap d'igual. Enderrocar aquesta caseta senzilla, però de perfil
reeixit i de proporcions adients, seria un disbarat; deixar-la caure, una
vergonya, deia en un escrit anterior (24).
Si hi hagués lògica, continuava, l'actual usufructuari, sigui qui sigui,
hauria de fer una d'aquestes dues coses: agençar la caseta i donar-li una
funció pública d'acord amb el Municipi o bé —i això potser fóra el més
correcte— cedir-la a l'Ajuntament que fou qui deixà el terreny per a una
causa i una societat que avui no existeixen. Perquè, cal recordar-ho, el
Municipi donà permís «para ocupar el terreno», però no cedí pas la
propietat del mateix.
A fi de comptes, les aportacions dels socis guixolencs i les de l'Ajuntament sumen més del doble de les concedides per la S.E.S.N. de Madrid,
com s'ha vist (25).
(24) «Quaderns d'Informació Municipal», Sant Feliu de Guíxols, núm. 13, juny del
1980.
(25) Corregides les galerades del present escrit, la família Rosa Vidal-Francesc
Compte regala a l'AHMSF una important col·lecció de setmanaris locals. Dos d'ells parlen
de la S.E.S.N.: «La Lealtad» núms. 152 (1897), 156, 158, 170, 182, 183, 185, 188, 190, 191,
202, 220, 221, 222, 223, i 235 (1898) i «El Puerto» núms. 5 (1899), 47, 49 i 53 (1899).
La majoria són notícies que ja hem recollit en el nostre treball. Algunes, però, les
complementen; per aquest motiu, les recollim tot seguit.
10-IX-1897. Construcció del bot salvavides. «La Lealtad», núm. 183 del 27 de novembre,
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transcriu del «Boletín de la Sociedad de Salvamento de Nàufragos» un article, del cual en
copiem els fragments que segueixen:
«CONSTRUCCIÓN DEL BOTE SALVA-VIDAS PARA LA ESTACIÓN DE SAN
FELIU DE GUÍXOLS. — Autorizada la Junta de San Feliu de Guíxols para contratar la
construcción de un bote salva-vidas, cuyo coste habràn de satisfacer entre la Junta y la
Central, que considera dicho bote complemento necesario en aquella Estación de salvamento, la Junta confio misión tan delicada al ilustre Capitàn de la Marina mercante y
Secretario de la Junta de Barcelona, D. José Ricart Giralt, quien aceptando gustoso el
encargo, lo ha desempenado con gran inteligencia y economia para la Sociedad.
El acta de la adjudicación de las obras, dice así:
«En la ciudad de Barcelona, à los diez días del mes de Septiembre de mil ochocíentos
noventa y siete. — Reunidos en la Secretaria de la Escuela Provincial de Nàutica, el Excmo.
Sr. D. Federico Nicolau, Senador del Reino y Presidente de la Junta de Salvamento de
Nàufragos de Barcelona; D. Ramon Garrut y Planas, Capitàn de la Marina mercante,
Industrial y Vocal de la misma Junta, y D. José Ricart y Giralt, Capitàn de la Marina mercante
y Vocal Secretario de la repetida Junta, al dar la hora del medio dia, que es la senalada para
abrir los pliegos de condiciones de construcción de un bote salva-vidas destinado à San Feliu
de Guíxols, el senor Secretario presento el único pliego recibido, que abierto por el Excmo.
Sr. Presidente, resulto llevar la firma de J. Burell y Compania, constructores, — Vila i Vila,
117, Barcelona. — Por órden del Excmo. Sr. Presidente, el Secretario leyó el pliego, que dice
lo siguiente: J. Burell y Compania, constructores, Vila y Vila, 117. — Barcelona 5 de
Septiembre de 1897. — La casa J. Burell y Compania, perfectamente enterada del pliego de
condiciones expuesto en la Secretaria de la Escuela Provincial de Nàutica para la construcción
de un bote salva-vidas, se comprometé à entregarlo à flote, con toda la habilitación en el
expresado pliego consignada, el dia 20 de Diciembre del ano 1897, por la cantidad de 8.000
pesetas. En el caso de presentarse presupuesto mas bajo que el anterior, como es deseo de
nuestra casa construir el presente bote salva-vidas al objeto de demostrar pràcticamente la
perfección con que ejecuta los trabajos que se la confían, se comprometé à entregarlo por
pesetas 100 menos que el presupuesto mas bajo. — J. Burell y Compania, Rubricado. — Hay
un sello que dice: J. Burell y Compania, constructores, Vila y Vila, 117, Barcelona. — Nota.
— La casa J. Burell y Compania se obliga, asímismo, caso de merecer la aprobación de la
Junta de San Feliu de Guíxols, à que todas las piezas de hierro, sean galvanizadas, que la
estacha y demàs cables y maniobra sean de abacà l.a, de cuatro cordones y cordón interior de
cànamo embreado, calidad especial de nuestra casa é indïcadísimo para el presente objeto, de
cuya clase adjuntamos muestra; que el velamen sea confeccionado con lona extra superior de
resistència dinamométrica de 170 kilógramos, y de la cual, asímismo, acompanamos muestra
y, finalmente, que toda la clavazón de los dos forros, ademàs de ser de cobre, sea remachada
interiormente à unas volanderas del mismo metal. — J. Burell y Compania, Rubricado. Y
para que conste, firman esta acta todos los presentes, de que certifico. — Federico Nicolau. —
R. Garrut. — José Ricart y Giralt.
La comisión Ejecutiva ha aprobado la adjudicación, en el entender de que, comunicado
el resultado à la Junta de San Feliu de Guíxols, esta habrà prestado su conformidad.»
1-1-1898. «La Lealtad», núm. 188 de la data esmentada, dins l'article Quincena Barcelonesa explica la visita que el corresponsal féu als tallers de la casa Burell. En transcrivim els
fragments que segueixen:
«Días pasados tuve ocasión de ver en los talleres de los senores J. Burell y C.a, situados
en la calle de Vila y Vila número 117, el bote salvavidas que construyen con destino à la
estación de Salvamento de nàufragos de esa villa. Mide de eslora 10 metros, 2'24 de manga,
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l'80 y 0'95 de puntal, con un calado de 45 centímetres. Su desplazamiento en línea de carga ó
sea con todos sus accesorios y tripulación, es de 3800 kilos.
El bote es del sistema universalmente adoptado por todas las naciones y comprende las
modernas condiciones de insumergibilidad, desagüe automàtico por medio de vàlvulas colocadas en la cubierta, y aderezamiento espontàneo en el caso de que un golpe de mar ú otra
causa lo hiciera poner quilla al aire.
La construcción ademàs de ser de una solidez à toda prueba, raya en lujosa, pues las
rodas", timón, curvas y refuerzos son de caoba, el forro doble es de cedro con una lona
intermèdia, los bordones y regalas, de fresno, la quilla y contrarodas de olmo y la clavazón y
pernos de cobre y bronce.
Los múltiples accesorios que comprende un bote de salvamento son: 3 anclas, cables,
remos, bicheros, chaleco-salvavidas sistema Gimenez-Loyra, salvavidas anulares, rondalera,
brújula, hachas, botiquín, velàmen (dos palos con dos mayores y un foque), faroles, etc. etc.
Tengo una satisfacción inmensa en consignar que la casa Burell y C.a ha sido la primera
en Espana que se ha dedicado à esa clase de construcciónes con un éxito brillante. Merced à su
iniciativa y à sus esfuerzos han logrado establecer una indústria h-asta hoy desconocida en
Espana, y sus embarcaciones compiten en solidez, elegància y baratura con las construídas en
los mejores astilleros de Inglaterra; de modo que desde ahora no somos ya tributarios del
estranjero.»
4-IV-1898. Proves del «Miquel de Boera». «La Lealtad», núm, 202 del dia 9, transcriu la
següent crònica del «Diario del Comercio de Barcelona»:
«UN BOTE-SALVAVIDAS. — Ayer (dia 4) con un dia espléndido, hasta impropio
para el acto, verificàronse delante de la Capitania del puerto las pruebas oficiales del
bote-salvavidas adquirido por la Estación de salvamento de nàufragos de San Feliu de
Guíxols.
En la falúa de Obras del puerto se embarcaron el general-comandante de Marina, los
ingenieros senores Mondejar y Molinas, el pàrroco de la Merced, el senor Ricart y Giralt y el
serïor Calzada, vicepresidente de la estación compradora del bote, los cuales constituían
como una espècie de tribunal censor.
A indicación del mismo, verificóse por tres veces la inmersión del bote, siendo unànimemente aplaudidas por los presentes las brillantes condiciones de estabilidad del mismo. En
menos de quince segundos quedo cada vez desalojado de agua el bote y à no ser por la causa
que lo impelía à sumergirse, superior en potencia à la fueza de las olas en temporal deshecho,
no hubiera dado la vuelta y aun dàndola por fuerza, esta era rapidísima volviendo en el acto à
recobrar sus naturales condiciones.
Luego procedióse à la prueba de resistència de carga y embarcadas todas las personas
disponibles para el efecto, en número de treinta, no lograron hundir ni tan siquiera un
centímetro el bote.
En cuanto à la parte estètica del mismo, seria pàlido todo cuanto dijéramos en su favor,
pues fué opinión unànime de todos los reunidos que era el primer bote-salvavidas que reunia
convenientemente armonizadas las condiciones de solidez y estabilidad con las de elegància,
admirable corte y lujo relativo.
Sus principales dimensiones son las siguientes:
Eslora,
lO'lO metros.
Manga,
2'27
id.
Puntal,
l'29 id.
en los tambores.
Id.
0'97
id.
en el centro.
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Complemento del bote es el numeroso material de que se halla dotado, consistente en
remos, anclas para fondeo y flotantes, cadenas, cabos, palos, jarcia, velamen, cinturonessalvavidas, bitàcora, botiquín, garfios, bicheros, baldes, barriles, bomba para el achique,
etc., etc.
En cuanto à construcción, es de las mas acabadas que se conoce y bajo todos conceptes
superior à los que hasta la fecha se han adquirido del extranjero.»
23-VIII-1898. Benedicció del «Miquel de Boera». «La Lealtad», núm. 221 del dia 27,
publica la ressenya, que no transcrivim perquè hem donat la versió oficial.

Fig. 5. Un dels documents salvats per Joan Sanchiz.
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Era l'any 1978. Dues antigues cases senyorials —can Bartra i can
Ferrer de la Riera— foren enderrocades: estaven a l'indret que ocupa
actualment el bloc de pisos que porta els núms. 1 i 2 del passeig del Mar, 1-9
de la tercera travessia de la Plaça, i 2-8 de l'avinguda de Juli Garreta.
Treta la runa, quedà un gran espai on esperàvem localizar els fonaments de la torre de la Presó (1). Quan ho comunicàrem a l'alcalde
—aleshores Pere Albertí—, posà l'excavadora municipal al nostre servei, i
l'empresa constructora «PROGUISA» ens autoritzà la recerca (fig. 1).
Furgàrem en totes direccions i no vam trobar ni la torre, ni cap rastre
de les defenses: parets, fonaments, grans blocs compactes de pedres de tots
tamanys i, entre tanta confusió, el jardinet de can Bartra (2), de 9 metres
de llargada per 7 d'amplada, que no degué ésser mai edificat (fig. 2):
(1) LLUÍS ESTEVA, JOSEP ESCORTELL, JOSEP MARULL, El sistema defensiu guixolenc a la segona meitat del s. XVII, «Àncora», Festa Major de 1969.
(2) Aleshores la casa portava el núm. 28 del carrer del Mar i F1 de la tercera travessia de
la Plaça. El dibuix —fig. 2— l'hem calcat del que Joan Bordàs signà el 7-IX-1925. En aquesta
data el terreny fou valorat a 3 ptes. el pam quadrat (Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu
—AHMSF—, sec. XVIII, núm. 41-56).
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1. L'enderroc de les cases és ja un fet. A la part dreta, el jardinet de la casa Bartra
en el qual —arrapada a la paret— encara es veu una heura. 2. Cercant la torre de la
Presó, aparegueren restes de parets, de fonaments de cases i de construccions
ignorades; a primer terme, la terra de color fosc entre la qual recollírem les
abundants peces arqueològiques que motiven aquest treball.

gràcies a això, l'excavadora posà al descobert les peces arqueològiques que
descriurem en aquest treball.
Malgrat no haver pogut fer una excavació estratigràfica perquè les
circumstàncies no ens ho permeteren —puix el nostre objectiu era localitzar la torre—, observàrem els estrats següents: A) una capa de sorra i una
de grava estèril, a la part superior; en conjunt, 40 cm. B) el jaciment fèrtil,
de 120 cm. de potència. C) una capa estèril inferior, de 40 cm. Total, 2
metres d'alçada.
Cada vegada que l'excavadora treia una palada del jaciment fèrtil, el
grup del Museu que signa aquest escrit (junt amb el qual treballaren
aquesta vegada Joan Reyner, Adoració Prieto, Enric Vicens i Jordi Ensenat) recollia els fragments que sortien. Primer foren pocs; deprés més i
més. Es evident que, d'haver-ho sabut podíem haver fet una excavació
metòdica, però ens donem per satisfets del resultat assolit. Si cada vegada
que un edifici antic és abatut, poguéssim recollir el material arqueològic
del seu subsòl, la nostra història local s'aniria enriquint de dades concretes,
i el Museu Municipal tindria una col·lecció molt més nombrosa que no té.

BIBLIOGRAFIA MÉS USADA I ABREVIATURES
Gonzàlez Martí = M. GONZÀLEZ MARTÍ, Ceràmica del Levante
Espanol. Loza, «Ed. Labor», 1944.
Batllori i Llubià = ANDREU BATLLORIIMUNNÉ, i LLUÍS M.a
LLUBIÀ I MUNNÉ, Ceràmica Catalana Decorada, Barcelona, 1949.
Almagro i Llubià = MARTÍN ALMAGRO BASCH i LUIS M.a
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LLUBIA MUNNÉ, C.E.R.A.M.I.C.A., Aragón-Muel, Barcelona, 1952.

Vilaseca = LUISA VILASECA BORRÀS, Los alfareros y la ceràmica de reflejo metàlico de Reus de 1550 a 1650, Reus, 1964.
Llubià = LLUÏS M.a LLUBIA, Ceràmica medieval espanola,
«Nueva Colección Labor», Barcelona, 1967.
Cirici i Manent = ALEXANDRE CIRICI i RAMON MANENT,
Ceràmica Catalana, «Editorial Destino», Barcelona, 1977.

TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES
Hem fet tres grups de les peces recollides: objectes diversos, ceràmica
decorada i terrissa. Tan sols la ceràmica decorada ens permet donar una
cronologia força aproximada; en la seva majoria, com veurem, fou obrada
durant els segles XVI i XVII. En canvi, no sabem pas quan foren realitzats
els altres objectes, si bé hem de creure que bona part d'ells pertanyen a
l'època esmentada.

Fig.

Fig.

2.

Calc, arranjat, d'un dibuix de Joan Bordàs adjunt a la instància que Joan Bartra
presentà al Municipi el 28-XI-1925. En ell es veu el terreny que ocupà la casa, el
que hagué de cedir per a posar-la a la línia oficial i el jardinet (espai A) on foren
trobades les peces que ací es descriuen.
3. Un dels «pedrals» trobats; servien per a tibar les xarxes.

1. OBJECTES DIVERSOS
Els subdividim en objectes de pedra, de metall, pipes i vidres.
A.

OBJECTES DE PEDRA

Sílex. 35 peces informes, una d'elles amb vetes d'igual color com
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alguns ganivets procedents del sepulcre de corredor del Mas Bousarenys; 4
nòduls, i un cristall de roca. Cap de les peces no sembla tenir retocs
intencionats.
Altre material. 3 «pedrals» o pedres per a tibar les xarxes. Hem
reproduït el més característic (fig. 3); amida 170 mm. de llargada per 87
d'amplada i 65 de gruixària, mesures màximes. Els altres dos amiden 220
per 50 per 50 mm. i 185 per 120 per 45 mm., respectivament.
B.

OBJECTES DE METALL

Per la seva quantitat, mereixen citar-se les agulles. N'hem recollit més
de dos centenars i vam deixar-ne moltíssimes. Calculem que n'hi havia
almenys un miler; les seves mides van de 24 a 58 mm.
També hem recollit 12 monedes i part d'una altra que, per ara, no
podem descriure, puix, malgrat el nostre interès, desconeixem la manera
de restaurar-les.
Igualment hi ha anells, sivelles, cadenes, punxons, fragments de beines de punyals o d'espases... (fig. 4).

Fig.

4. Mostres, sense restaurar, dels metalls recollits.
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C.

5

PIPES

1 fogar de pipa de fang, color fosc, semblant a d'altres trobades a Sant
Feliu, Palamós, Begur, Empúries... (3).
5 fragments de broquet de pipa d'escuma de mar.
D.

VIDRES

Vam recollir 186 fragments de vidres, alguns dels quals són reproduïts
a la fig. 5. Tots ells pertanyen a peces d'alta qualitat: amb costelles que

Fig.

5. Alguns dels vidres trobats; tots ells formaven part de peces d'alta qualitat artesana.

recorden els «gallons» radials (4), vores de copes de parets fíníssimes, peus
de vasos amb ornaments diversos, colls d'elegants i fines botelletes, fragments de setrills, delicades peces amb filets aplicats, etc.
(3) LLUÍS ESTEVA CRUANAS, Las pipas seudo-romanas de Ampur ias fueron
Obradas en Palamós, «Miscelànea Arqueològica. XXV Aniversario de los Cursos de
Ampurias (1947-1971)», vol. 1, ps. 315-324.
(4) LLUÍS ESTEVA, Excavació a la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols,
«Revista de Girona», núm. 82,1978, p. 40, fig. 25.
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2. CERÀMICA DECORADA
Classifiquem la ceràmica recollida, per ordre cronològic; per això en
fem els grups que tot seguit presentem:
CERÀMICA DECORADA EN VERD I MANGANÈS
(DARRERIES DEL S. XIIII COMENÇAMENT DEL XIV)
Dels nou fragments recollits, n'hem fotografiat cinc (fig. 6,
mims. 1-5). El darrer és l'únic amb vernís al revers.

Fig. 6. Núms. 1-5, ceràmica decorada en verd i morat (s. XIII i començament del XIV);
núms. 6 i 7, valenciana, en daurat i blau (s. XV), i núm. 8, en daurat (s. XV).

Fig. 7, núm. 1. Fragment de vora d'un plat amb sanefa —o viu— de
dues circunferències concèntriques de 4 mm. d'amplada cada una
—morada l'exterior i verda l'altra—, separades 4 mm., de manera que el
conjunt dóna la sensació de 3 circumferències, essent així que la central és
el color del plat.
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2 vores de plats amb sanefas de circumferències concèntriques de
diferents amplades.
5 fragments de plats.
1 fragment de plata o conca, de forma incerta; com hem dit, té la
particularitat d'ésser envernissada —amb vernís de plom— pel revers. ^És
de procedència aragonesa?
B.

CERÀMICA VALENCIANA DECORADA EN DAURAT
(S. XV)

Figs. 9 i 12, núm. 33. Escudella amb orelles i sense peu; decoració de
les parets interiors feta de dues quadrícules inclinades, alternant amb dues
d'horitzontals; al centre de la base, un dibuix que no sabem que representa
(5). Diàmetre 13'5 cm.; d'orella a orella 17'8 cm; alçada 5'3 cm.; gruixària,
a un cm. de la vora, 9 mm. Revers: decoració de plantes aïllades—4 en tota
la peça— cada una de les quals és coberta per mig oval; entre cada dos
mitjos ovals, altres plantes més senzilles; pics als costats de les plantes.
Aquest tipus de revers és característic de Manises i de Paterna, i es pintava
al darrera de les escudelles i dels plats petits (6). La forma d'aquesta peça
és representada a la fig. 7-2.

Fig.

7.

1. Vora d'un plat decorat en verd i manganès o morat (s. XIII-XIV). 2. Forma de
l'escudella valenciana amb orelles (s. XV), treta de la peça núm. 33 (figs. 9 i 12).

Dos fragments més, d'escudelles semblants. Vegeu-ne un d'ells a la
fig. 6, núm. 8.
C.

CERÀMICA VALENCIANA DECORADA EN BLAU
(S. XV)

Es diferencia de la catalana d'igual època perquè la superfície de la
(5) En veiem d'iguals a M. GONZÀLEZ MARTÍ, Ceràmica del Levante Espanol.
Loza, «Editorial Labor», 1944, làm. XVI i p. 465, fig. 573.
(6) LLUBIÀ, «Labor», ps. 147 (fig. 231), 160 (f. 250) i 178; també GONZÀLEZ
MARTÍ, p. 533, fig. 644-1.
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valenciana és blanca i el revers envernissat; la decoració de la recollida és
de motius geomètrics.
Fig. 8, núms. 15-21. N'hem recollit 12 fragments, dels quals a la
fotografia tan sols n'hi ha 7; alguns són d'un tipus ja trobat a les excavacions del monestir (7).
D.

CERÀMICA VALENCIANA DECORADA EN DAURAT
I BLAU (S. XV)

Vam recollir-ne 6 fragments. Són aquests:
Fig. 6, núms. 6 i 7. Fragments, possiblement d'una mateixa escudella,
amb viu de dues circumferències —gruixuda l'exterior i prima l'altra— i
temes florals. El revers del segon sembla decorat amb espirals elipsoides
molt simples, col·locades planes, fent circumferències paral·leles a la
vora (8).
1 fragment de vora, decorat pel revers amb dibuix semblant al dels
fragments anteriors.
1 fragment petit —no reproduït— amb fons de flors de cercles o
d'atauric (element decoratiu, de temàtica vegetal més o menys estilitzada,
característic de l'art musulmà) (9).
2 fragments de la vora, probablement d'una mateixa escudella, del
tipus de les «corones»; el color daurat quasi no es veu (10).

E. CERÀMICA CATALANA DECORADA EN BLAU (S. XV)
Es caracteritza perquè el revers no és envernissat; per la decoració
extraordinàriament esquematitzada, i perquè, degut a la pobresa d'estany
emprat, el color de la pasta queda transparent. Per això la superfície té un
color rosat que contrasta amb el blau verdós de cobalt.
En conjunt, n'hem recollit 56 fragments, que són de plats (els més
nombrosos), plates i escudelles, sense que amb ells hàgim pogut reconstruir cap peça ni treure'n una sola forma sencera. Són d'aquesta classe els
frags. 9-14 de la fig. 8.
Amb tot, si bé és veritat que no hem trobat cap peu, pels fragments
recollits es veu bé la forma de les parets; per això hem pogut comprovar
que, almenys quatre dels plats, eren de la forma elegant que, més tard,
caracteritzà els de reflexes, com veurem.
(7) ESTEVA, nota 4, fig. 10, núm. 17.
(8) GONZÀLEZ MARTI en diu «trazos curvos reentrantes a manera de rúbricas»,
p. 545, fig. 658.
(9) CIRICI, p. 115 i 154.
(10) GONZÀLEZ MARTÍ, p. 481, fig. 593.
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Fig.

9

8. Núms. 9-14, ceràmica catalana, i 15-21, valenciana, totes del s. XV, decorades en
blau.

Les plates havien-d'ésser grans, car tres dels peus trobats amiden 8,8'5
i 9 cm. de diàmetre i 2 de gruix.
F.

CERÀMICA CATALANA DAURADA
(S. XVII COMENÇAMENTS DEL XVII)

Aquest tipus de ceràmica forma el nucli més important de les troballes: uns 2.000 fragments, contra 152 de totes les altres classes juntes; això
és, tretze vegades més.
Com és lògic, els fragments són d'escudelles (uns 1.200) i de plats
(750), i la característica més acusada és la típica decoració del revers: dues
o tres espirals de ratlla fina, separadas per circumferències gruixudes,
quasi sempre dues (fig. 9, núm 29). Decoració que és la típica almenys dels
obradors catalans i aragonesos (11).
Amb el fragments trobats, en el taller del Museu Municipal hem
reconstruït bon nombre de peces, que ja són exposades al públic.
(11) ALMAGRO-LLUBIÀ, p. 29.
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Fig.

9.

Revers de tres peces daurades o de reflexos metàl·lics: núm. 33, escudella (s. XV),
núm. 7, fragment d'escudella (s. XV) i núm. 29, plat (s. XVI-XVII).

A continuació, estudiem en dos grups —plats i escudelles— les peces
recollides.
PLATS
Tots ells tenen, junt a la vora, un viu de dues circumferències concèntriques: gruixuda l'exterior i prima l'altra; alguns plats, a més, presenten
altres circumferències de gruixos i motius diversos.
Dels 22 plats reconstruïts, tan sols n'hem fotografiat 10; com és de
suposar, són els que tenen les decoracions més ben conservades o, si es vol,
menys esvaïdes. Però també n'hem dibuixat dos dels altres (fig. 13 núms.
36 i 37). Seguidament passem a descriure'ls breument:
Núms. 25, 28 i 35. Decoració radial feta amb pinzell doble, que
divideix l'anvers del plat en sectors circulars; botó al centre i, a l'exterior, el
viu esmentat. Els ornaments que emplenen els sectors (que alguns autors
en diuen triangles) són arcs concèntrics de gruixos diversos; també ratlles
entrecreuades. El núm. 25 té els sectors alterns pintats totalment, i els
costats paral·lels als radis són de ratlla ondulada; el curt, en canvi, presenta
una ungla o mitja circumferència. Mides: diàmetres 21, 17'5 i 20 cm;
alçades 3'5, 3 i 3'5 cm; gruixàries 6 mm. Són de decoració quelcom
semblant els fragments 40 i 41. N'hem vist com aquests entre la ceràmica de
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Reus (12) i la de Muel (13); en canvi, no n'hem trobat cap exemplar entre la
catalana de Batllori i Llubià.
Núms. 22, 23, i 26. Decorats amb pinzell-pinta triple (ratlla central
gruixuda i primes les altres). Els plats 22 i 23, a més, presenten una ratlla

Fig. 10. Plats i escudella amb decoració daurada: núms. 22, 23, 24 i 26, fets amb pinzellpinta triple; 25, amb botó al centre i decoració radial.

ondulada —concèntrica amb el viu— feta amb el mateix pinzell-pinta
triple. Mides: diàmetres 20, 21 i 20 cm.; alçades 3'8,3'5 i 3'2 cm; gruixàries
6, 5'5 i 6 mm. N'hem vist de semblants entre la ceràmica publicada per
Batllori i Llubià (14) i la trobada a Reus (15); també a Cirici (16); però, en
canvi, si bé hem vist decoracions amb pinzell triple a Muel, el motiu és ben

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

VILASECA, vol. I, p. 175 i vol. III, figs. 27 i 71.
ALMAGRO-LLUBIÀ, làms. XII i XXV.
BATLLORI i LLUBIÀ, fig. 62.
VILASECA, vol. III, figs. 28, 29 i 78.
CIRICI, p. 202.
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diferent (17). Un de nosaltres, anys enrera, n'havia recollit d'igual al
subsòl de la Porta Ferrada (18).
Núms. 31 i 36. A la vora, circumferència de trenat geomètric entre
d'altres de traç seguit i gruxàries diferents; decoració floral a la resta de
l'anvers; el 36, a més, té un cercle de quadrícula al centre. Mides: diàmetres 20'3 i 20 cm.; alçades 2'8 i 3'8 cm.; gruixàries 5 i 5'5 mm. Són d'igual
tipus dos plats reconstruïts —no fotografiats ni dibuixats—, un dels quals té
ben pronunciada l'aresta que separa les ales i el centre del plat; per això en
donem el perfil (fig. 14, núm 3). Mides: diàmetres 19'8 i 16'5 cm.; alçades
2'5 i 3'5 cm.; gruixàries 4 mm. Hem vist el trenat geomètric a Batllori i
Llubià (19); és abundantíssim a Reus (20) i, entre els fragments de Muel,
tan sols n'hem vist un, i encara no sembla pas exacte (21).

Fig. 11. Núms. 27, 28 i 29, plats i escudella amb decoració de reflex metàl·lic: 27, escudella
amb orelles i roseta de sis pètals al centre; 28, plat petit amb decoració radial; 29,
plat petit amb sanefa de trenat geomètric. Núm. 30, plata «de funerals o de
difunts».
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

ALMAGRO i LLUBIÀ, làms. V, VIII, XVI i XXV.
ESTEVA, nota 4, figs. 29 i 34.
BATLLORI i LLUBIÀ, fig. 59.
VILASECA, III, figs. 15, 17, 21, 23, 26, 50, 56, 57, 58, 61, 62, etc.
ALMAGRO i LLUBIÀ, làm. XVII, núm. XXIV.
188

RECOLLIDA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS A ST. F. G.

13

Fig. 12. Ceràmica amb decoració daurada: núm. 33, escudella valenciana amb orelles
(s. XV); núm. 31, plat amb sanefa de trenat geomètric; 32 i 34, plats d'estrella de
quatre puntes, i 35, amb decoració radial (catalans dels s. XVI-XVII).

Núms. 32,34 i 37. Són del grup que Lluïsa Vilaseca anomena d'estrella
de quatre puntes. Tenen un quadrat en el centre i un viu de dues circumferències concèntriques —gruixuda l'exterior i prima l'altra, com sempre— a
la vora. La part central de l'anvers és pujat, a manera de botó (fig. 14,
núm. 4). Els costats del quadrat —que en els dos primers plats té un punt a
cada angle interior— serveixen de base als quatre triangles o puntes de
l'estrella; en canvi, en el 37 surten del vèrtexs. Quasi tota la decoració és de
motius florals, però hi ha igualment punts i algun tema geomètric; el 37, a
més, té escales. Mides: diàmetres 21, 20'2 i 19'5 cm.; alçades 3'5, 5'5 i
3'5 cm.; gruixàries 4, 3'3 i 5 mm. Un tema decoratiu i les fulles en forma de
llança i escot del plat 34 es veuen a la ceràmica de Reus (22); també el
quadrat del plat 32 és semblant al de la fig. 82 de Reus. En canvi, les escales
del 37 es troben a les peces obrades a Muel (23).
(22) VILASECA, vol. III, fig. 81, núms. 4 i 5.
(23) ALMAGRO i LLUBIÀ, làm. IV, núm. 1.048 i làm. XXV, núm. 42.
189

LL. ESTEVA - J. ESCORTELL - N. i J. SANCHIZ

14

Núm. 29. Plat petit amb sanefa de trenat geomètric entre filets circulars. Decoració: quatre circumferències de cadenetes que tenen tres anelles cada una. Mides: 16'3 per 2'7 cm. per 5 mm. N'hem vist un d'igual entre
els de Reus (24).

Fig. 13. Plats de reflexos metàl·lics (s. XVI-XVII): núm. 36, amb circumferència de trenat
geomètric a la vora, cercle de quadrícula al centre i, entre ells, decoració de motius
florals; núm. 37, plat d'estrella de quatre puntes.

Restaurats, però no reproduïts ací: 7 plats petits. Mides: diàmetres 16,
16, 15, 16, 17, 17 i 16'7 cm.; alçades 3'7, 4, 3'1, 2'4, 2'8, 3'1 i 3 cm.;
gruixàries 4'5, 4, 4, 4, 4, 5, 4'5 mm., respectivament. Decoració: un amb
sanefa de ratlles inclinades i dibuixos geomètrics; un amb decoració geomètrica; dos amb viu de quatre circumferències (no caldria dir-ne sanefa?)
i decoració de fulles i motius geomètrics, i quatre amb decoració quasi
borrada del tot.
Ultra els plats reconstruïts, hem recollit 750 fragments d'altres plats
semblants que no aporten res de nou.
Formes. Les cinc formes de la fig. 14 representen la totalitat de les
trobades; en general corresponen a la típica dels plats de reflexos, bé que hi
notem petites variacions, referides especialment a les arestes: la forma 2 en
té una d'un cm. de radi a l'anvers i una altra de 6'5 al revers; la 3, poc
freqüent ací, té, l'aresta de 7 cm. de radi molt marcada i el llavi queda quasi
horitzontal; la 4, en té una de 3'5 cm. a l'anvers i a la part central fa com un
botó d'un cm. de radi; per últim, la forma 5 en té una de 3'5 cm. a l'anvers
(la part central d'aquest plat és reconstruïda; per tant, n'ignorem la forma
exacta).
(24)

VILASECA, vol. III, fig. 26-3.
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Fig. 14. Formes dels plats de reflexos recollits (s. XVI i començament del XVII). Cap d'ells
no té peu perquè en aquella època hom agafava el menjar amb els dits i no
pressionava els plats de dalt a baix, com fem ara amb la forquilla i el ganivet; per
això la forma guanya elegància i perd estabilitat. La núm. 1 és treta del plat 29; la 2,
del 28; la 3, d'un plat no reproduït, però esmentat en parlar dels plats 31 i 36; la
4, treta del 34, i la 5, del 23.

Resum de les mides. Dels 24 plats de reflexos reconstruïts, 12 són
grans (19 cm. de diàmetre mínim) i 10, petits.
Els diàmetres dels primers van de 21 a 19 cm.; mitjana aritmètica
20'15 cm. El dels petits van de 17'5 a 15 cm.; mitjana aritmètica 16'38 cm.
Alçades dels grans: de 5'5 a 2'5 cm.; mitjana 3'53 cm. Dels petits: de 4
a 2'4 cm.; mitjana 3'13 cm.
Gruixària dels grans: de 6 a 3'3 mm.; mitjana 5'10 mm. Dels petits: de
6 a 4 mm.; mitjana 4'5 mm.
ESCUDELLES
De les 9 escudelles reconstruïdes, 7 són d'orelles i 2, de peu.
191
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Fig. 15 i 16. Ceràmica de reflexos metàl·lics: núms. 38 i 39, de trenat geomètric; 40 i 41,
amb decoració radial; 44, 45 i 49, decorats amb pinzell-pinta triple; 50, amb
interrogants; 47, amb estrella de quatre puntes; 50-58, nanses diverses.
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Fig. 10, núm. 24 i fig. 18, núm. 1, i una no reproduïda. Sense orelles,
«ab sòl» o repeu per a reposar. Viu —ja esmentat— de dues circumferències concèntriques (gruixuda l'exterior i prima la .interior), decorades amb
pinzell-pinta triple; la decoració és semblant a la dels plats 22, 23 i 26.
Mides: diàmetres 13'5 i 14 cm.; alçades 5 i 5'5 cm.; gruixàries 10 i 8 mm. a
un cm. de la vora. Mitjanes aritmètiques: 13'75 cm., 5'25 cm. i 9 mm. Són
de peces semblants als fragments 44,45,49,53 i 65, si bé el 53 pertany a una
peça amb orelles. No són ben iguals, però s'assemblen al publicat per
Batllori i Llubià (25) i als trobats a Reus (26); en canvi, no el veiem entre
els de Muel.
Fig. 11, núm. 27 i fig. 18, núm. 2. Amb orelles. Decoració: al fons, una
roseta de sis pètals; a les parets, quatre trapezis que alternen amb quatre

Fig. 17. Fragments de ceràmica de reflexos: núms. 59 i 60, amb motius florals; 61, amb
quadrícula i creus; 62, amb lletres; 63, amb una au al centre; 64, amb una magrana;
66, amb un cargol; 65, decorat amb pinzell-pinta triple. Els fragments 3, 6 i 8 són
del s. XV, ja descrits a la fig. 6.
(25) BATLLORI i LLUBIÀ, làm. 62.
(26) VILASECA, vol. III, figs. 28 i 29.
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interrogants, separats per grups de tres ratlles; les orelles tenen una ratlla
triple —gruixuda la central i primes les altres— que les parteixen transversalment, i una ratlla amb dos lòbuls als extrems de cada orella. Són de
peces semblants els frags. 38 (el fons; no les parets), 50 i 58. S'assemblen a
algunes escudelles de Reus (27); en canvi, no la veiem ni entre les de Muel,
ni a Batllori i Llubià. De la mateixa classe se'n va trobar a la Porta Ferrada
(28). Hem reconstruït cinc escudelles més d'aquest tipus. Mides: diàmetres
11'8, 10'8, 11'5,10'9,11'6, li'l cm.; alçades 5'2, 4'3,5'4, 4'5,4'7 i 5'2 cm.;

Fig. 18. Formes de les escudelles de reflexos, recollides. 1. Sense orelles i amb peu,
decorada amb pinzell-pinta triple; forma treta de la fig. 10, núm. 24. 2. Amb orelles
i sense peu; forma treta de la fig. 11, núm. 27.

gruixàries de 4 a 5 mm. Mitjanes aritmètiques 11'28 cm., 4'88 cm. i
4'5 mm., respectivament.
Hem trobat, a més, 1.236 fragments d'escudelles semblants —unes
amb nances i altres sense—, dels quals tan sols creiem interessant esmentar
els següents: 11 amb motius florals i geomètrics; 3 amb trenat geomètric
(núms. 38 i 66); 1 amb una au estrafolària (núm. 62) que ocupa tot el centre
de l'escudella i, a més, les potes pugen paret amunt (29); 1 amb dibuix
central (núm. 66); 1 amb lletres (núm. 63); 1 amb part d'una magrana
(núm. 64) i 1 amb quadrícula i creus (núm. 61).
(27) VILASECA, vol. III, figs. 30 i 32.
(28) ESTEVA, nota 4, figs. 26 i 36.
(29) BATLLORI i LLUBIÀ, làm. 22, fig. A. La trobada a Sant Feliu és una imitació
dolenta de l'esmentada.
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Entre les nances recollides hem trobat les sis formes de la fig. 19.

Fig. 19. Escudelles de reflexos; formes de les orelles trobades.

G.

CERÀMICA CATALANA POLÍCROMA
(S. XVII COMENÇAMENT DEL XVII)

Tan sols n'hem trobat 8 fragments decorats en blau i groc, i 3 en blau,
verd i marró. En aquesta ceràmica, a la decoració preferentment blava se li
afegiren petits tocs dels altres colors. Els motius s'assemblen als de les
peces de reflexes d'igual època, però no són iguals.
En blau i groc hem recollit 6 fragments de plats i dos d'escudelles. Dels
primers, tres pertanyen al tipus publicat per Batllori i Llubià (30). Un dels
dos fragments d'escudella té l'orella igual a una que veiem en el llibre dels
esmentats autors (31); la decoració de les parets també és semblant.
De la decorada en blau, verd i marró tan sols hem trobat tres fragments de plats.
H.

CERÀMICA CATALANA EN BLAU SOBRE FONS
BLANC (l. a MEITAT I MITJAN S. XVII)

N'hem recollit 21 fragments en total; uns són d'orles diverses
(l. meitat del s. XVII) i els altres, de la ditada (mitjan s. XVII).
De la primera classe hi ha fragments d'escudelles i de plats. Les
escudelles són del tipus anomenat «sagnadors» perquè tenen decoració de
circumferències a l'anvers i hom creu que servien per a recollir la sang quan
feien una sagnia (32).
a

(30) BATLLORI i LLUBIÀ, làm. 35 B i C.
(31) BATLLORI i LLUBIÀ, làm. 35 E.
(32) BATLLORI i LLUBIÀ, p. 93 i làm. 79.
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Els de la ditada són fragments de plats i un, d'escudella. Decoració
florejada i geomètrica. Tres són de doble sanefa: de la ditada per l'exterior,
i de la cirereta més a l'interior, separades per circumferències concèntriques.
I. CERÀMICA D'ALCORA, CASTELLÓ DE LA PLANA
(S. XVIII)
Un fragment d'una plata, decorat en verd i carbassa; cobert interiorment i exteriorment d'una capa de porcellana finíssima d'un milímetre de
gruix, una part de la qual s'ha desprès; gruixària 5 mm. És evident que
devia estar a la part superficial del jaciment.
J.

PECES DE CLASSIFICACIÓ DUBTOSA

Resten 33 fragments de ceràmica, la major part dels quals són de bona
qualitat, que no ens atrevim a classificar. Els que creiem més interessants
són:
2 fragments policroms amb la figura humana; s'hi veuen els colors
blau, groc, verd, carbassa i manganès (o semblant). Pertanyen a peces
grans, car el peu és robust i té 10 cm. de diàmetre; revers envernissat, amb
decoració de circumferències de color manganès.
2 fragments decorats, per ambdues superfícies en blau clar; temes
florals i circumferències. Craqueler; peu d'uns 9 cm. de diàmetre.
1 peu de peça de forma, decorat en blau clar per l'anvers, fent dibuix
molt senzill; daurat, amb temes geomètrics i florals pel revers.
1 fragment d'alfaró decorat en blau.
3 fragments policroms en els quals es veuen els colors carbassa i blau;
bona part del vernís ha saltat.
10 fragments policroms d'alta qualitat. Sospitem que podrien ésser
italians.

3. TERRISSA
Junt amb la ceràmica decorada, es van recollir molts fragments de
terrissa. Suposem que, com aquella, aquests fragments provenen majoritàriament, dels segles XVI-XVII, però no en tenim pas la certesa perquè no
fou possible —pel que diem a l'inici d'aquest treball— fer un estudi
estratigràfic.
Per altra part, la terrissa no és massa coneguda a causa de les dificultats que el seu estudi comporta, tant pel que fa a la cronologia, com a la
seva distribució geogràfica.
En general, es tracta de peces bàsicament utilitàries, sense decoració,
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les formes i pastes de les quals han perdurat molt —a voltes diversos
segles—; per això solament poden datar-se amb garantia aquelles que han
estat trobades a les voltes d'edificis de cronologia segura o bé junt amb
ceràmiques decorades, en jaciments excavats estratigràficament.
De les peces que hem recollit, en coneixem ben poques formes, puix,
en general, els fragments són petits. Això sí, creiem que part de la terrissa
fou obrada a Sant Feliu mateix, car documentalment consta l'existència
d'ollers a la vila, fins a les darreries del s. XIX (33).
De la terrissa recollida, n'hem fet tres grups: 1) fumada; 2) clara no
vidrada, i 3) vidrada.
1) La terrissa fumada és molt típica a les terres gironines, si bé fins
els nostres dies ha perdurat tan sols la de Quart i de la Bisbal. Els trossos
que guardàrem com a mostra, formaven part, essencialment, de cossis,
gibrells d'ala decorada amb incisions, tapadores (amb dos tipus de vora),
poals, olles de base esfèrica, tupins i atuells de boca ampla, exteriorment
decorats com els cossis actuals o els gibrells antics. Trobàrem sencers, un
tupí d'abocador senzill i una olleta.
2) De la terrissa clara sense vidrar, solament vam recollir una vora
decorada amb incisions i un petit fragment de filtre, de gerra.
3) La terrissa vidrada és abundant, de colors variats: verd, groc,
melat, etc., obtingut mitjançant òxids metàl·lics o engalbes sota vernís de
plom. Hi ha mostres d'una gran varietat d'atuells: tapadores, olles, plats,
concs, poals, fogons (a l'estil dels actuals de Sant Julià de Vilatorta),
gibrells, etc., així com altres peces de les quals ignorem la seva funció
específica. D'entre aquestes, cal remarcar-ne unes que tenen la vora
escalonada i dues nanses a prop del peu: algunes són totalment envernissades, mentre que d'altres solament hi tenen la part externa (fig. 20). Dèiem
si podien haver servit per a posar-hi testos, però no podem pas assegurar-ho.
D'aquest tipus de terrissa, vam poder reconstruir dues plates d'obra
engalbada vermellosa amb ratlles de manganès: una té forma circular de
30'3 cm. de diàmetre per 3'2 d'alçada i l'altra ovalada —si bé de vores
ondulades— de 28'5 cm. de llargada per 22'5 d'amplada i 2'7 cm. d'alçada
(fig. 11, núm. 30). Aquest tipus de terrissa no la sabem gaire documentada.
N'hem sentit dir «terrissa de difunts o de funerals», però darrerament
(33) LLUÍS ESTEVA, La població treballadora guixolenca, de 1556 a 1645,
«XX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos», Sant Feliu de Guíxols, 1977; a les planes 152,
164 i 182 es donen els noms de dotze ollers.

197

22

Fig. 20.
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Fragments de terrissa vidrada amb nansa a prop del peu i vora escalonada.

també veiem que hom l'anomena «plat de la mort, per als menjars de
funerals que eren celebrats anys enrera» (34). Vegeu nota 36.

CONCLUSIONS
1) Fragments de ceràmica decorada recollits: 9 en verd i manganès
(s. XIII-XIV); 3 valencians daurats (s. XV); 12 valencians blaus (s. XV); 6
valencians en blau i daurat (s. XV); 56 catalans blaus (s. XV); 2.000
catalans daurats (s. XVI-XVII); 11 catalans policroms (s. XVI-XVII);
21 catalans en blau (s. XVII); 1 d'Alcora (s. XVIII), i 33 de classificació
dubtosa.
Queda clar que la ceràmica catalana de reflexes forma el gros de les
troballes: 2.000 fragments contra 152 de tots els altres junts, o sigui tretze
vegades més.
2) Hem vist que els plats de decoració radial són documentats a Reus
i a Muel; en canvi, no els trobem entre els catalans publicats per Batllori i
Llubia; els decorats amb pinzell-pinta i els de trenat geomètric els veiem a
la ceràmica de Reus i a la de Batllori i Llubia, però no entre la de Muel; els
(34) J. CORREDOR-MATHEOS, Ceràmica popular catalana, «Ed. 62», Barcelona, 1978, p. 134.
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d'estrella de quatre puntes són documentats a Reus i, quelcom diferents,
també a Muel, però no es troben entre els de Batllori i Llubià, i, finalment,
la decoració de cadenetes solament la veiem a la ceràmica de Reus.
Escudelles sense orelles. Trobem la decoració de pinzell-pinta a les de
Reus i a les catalanes de Batllori i Llubià, però no a les de Muel.
Escudella amb orelles. L'única trobada ací té decoració semblant a la
ceràmica de Reus; no a les altres.
Així tenim que tots els tipus trobats a la casa Bartra són repetició dels
obrats a Reus; 3 els hem vistos en el llibre de Batllori i Llubià i.2 entre els de
Muel. No sabem de cap guixolenc que hagués comprat ceràmica a Reus o
procedent de Reus; és evident, però, que les dades anteriors donen peu a
creure-ho.
3) Els historiadors estan d'acord: els segles XVI i XVII són els més
foscos de la història de Catalunya. A Sant Feliu, però, coneixem una
rastellera de capitans i de patrons de galera que degueren distingir-se,
durant el primer segle esmentat, per llur valentia en el combat i, ensems,
per llur astut i emprenedor esperit comercial: Aixada, Guardiola, Camisó,
Falgueres, Caritat, Gallart, Massanes, Oriol, Reig, Moret, Oliver, Amat,
etcètera, alguns dels quals degueren lluitar a Lepant.
Contemporanis dels esmentats, la vila tenia bon nombre de comerciants sedentaris que traficaven per mar, preferentment vers llevant. Gent
amb vaixells propis o que noliejava per a dur a terme les seves jugades
mercantils que sovint els enriquia, però que no poques vegades els deixava
a les capces.
Mariners i mercaders —amb llurs familiars i protegits— eren els que
tallaven el bacallà a Sant Feliu durant el segle XVI, junt amb el clergat,
alguna gent de carrera i diversos artesans de renom.
L'abundant ceràmica de reflexos que hem estudiat, degué pertànyer a
la gent esmentada i a llurs successors que, durant el segle XVII —de vaques
magres— degueren anar tirant de la rifa heretada, trompejant la vida com
podien.
4) D'ésser cert, com suposem, que diversos fragments de la ceràmica recollida és italiana, no hauríem fet altra cosa que confirmar el que ja
és abastament sabut: la relació mercantil i guerrera de la nostra vila amb les
terres costaneres de la Mediterrània oriental des de temps ben reculats (35).
(35) ESTEVA ha publicat diversos treballs en els quals es parla de troballes arqueològiques o de documents que confirmen la relació entre la nostra vila i l'actual Itàlia: Excavació
a la Porta Ferrada (veg. nota 4), figs. 13,14 i p.40; La població treballadora (veg. nota 33),
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5) El clap de peces arqueològiques descrites, trobades junt amb
ossos, cloves de mariscs i altres deixalles, demostra que la gent del barri
tirava en aquell lloc les escombraries, en un període ben definit: s. XVI i
començament del XVII; és a dir, abans que el sistema defensiu guixolenc
fos dinamitat pels francesos el 1696.
6) Com que no vam localitzar la torre, és de creure que no era en el
jardinet de la casa Bartra, ni a l'indret explorat, sinó, més a ponent
(fig. 21). El lloc excavat, per tant, quedava fora muralles, entre la vila
fortificada i el mar.
7) Considerem correctes les precedents conclusions; en canvi no
trobem explicació acceptable a una pregunta: ^com explicar la presència
d'un miler d'agulles de cap en el jaciment? (36).

ps. 149-151 i 160-163; Montserrat Guardiola, capità de galera, «Àncora» 22-IV-1971, i Un
guixolenc il·lustre, Antoni Ferrer, gran canceller de Milà (1619-1634), «Revista de
Girona», núm. 63 (1973), ps. 50-62.
(36) Corregides ja les galerades, el matrimoni Rosa Vidal-Francesc Compte fan donació de bon nombre de publicacions a l'AHMSF. Entre els llibres entregats hi ha la Guia
ilustrada d'Olot y ses Valls, de Mn. JOSEPH GELABERT, impremta de n'Octavi Viader,
Sant Feliu de Guíxols, 1908, i a les seves pàgines 166 i 167, llegim:
«Convit de morts. — El dol després qu'ha eixit de l'iglesia se reuneix à la casa del mort y
à l'hora de dinar s'assenta a la taula.
Els homes, am capot, à un costat; y les dones, am caputxa à un altre, presidint un capellà
à la qual dreta s'hi assenta el cap de casa y à l'esquerra el cap de dol.
La taula esta aparellada am dues estovalles, plats vermells ratllats de negre, capgirats
demunt del tovalló, cullera, forquilla y ganivet creuhats sobre del mateix plat y porrons blaus
ab vi de la terra.
El menú consisteix en escudella d'arròs y fideus espessa, bullit y un rostit per entrant.
L'amaniment és d'olives negres, y'ls postres ametlles torrades.
La carn de ploma queda esclosa; sols la de xai és admesa.
S'hi parla poch y encare en veu baixa.
Acabat l'àpat se despara la taula de modo que quedi cuberta am les estovalles de dessota.
Llavors el cap de dol (abans el campaner), distribueix un pa à cada comensal, anomenat «pa
de memòria»; després, el capellà ó en son defecte el cap de dol, resa, alternant amb els
assistents, tres parenostres pel difunt y un pels passats de la casa».
Així queda clar el text de l'apartat que acaba amb la nota 34.
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lïlar

Primer sistema defensiu de la vila de Sant Feliu de Guíxols; les ratlles gruixudes són
els trams localitzats. L'indret «A» és l'excavat; el «B», on probablement hi havia la
torre de la Presó (dibuix publicat en el treball descrit a la nota núm. 1).
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CONSIDERACIONS SOBRE L'ORIGEN
DEL MONESTIR DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
PER

JAUME MARQUÈS I CASANOVAS

Moltes persones estudioses, afeccionades a la investigació de la història de les comarques gironines, s'han preocupat d'esbrinar els inicis del
monestir de Sant Feliu de Guíxols, el qual al llarg de la seva història va
desplegar una considerable activitat cultural, social i econòmica en l'ample
radi de la seva influència.
Jo també em compto entre els aimants de la història nostrada i he
cavil·lat sovint sobre l'origen del susdit monestir, pel qual motiu avui
ofereixo als erudits una hipòtesi de treball per tal que sigui presa en
consideració i sigui estudiada la seva viabilitat.

DADES CONEGUDES
Començo per reconèixer que l'origen del monestir es perd, com sol
dir-se, en la nit del temps. Hom es pregunta de bell antuvi si és que els
documents on hauria de constar la fundació s'han perdut o bé és que ja no
han existit mai. Jo m'inclino per la segona hipòtesi i en donaré tot seguit les
raons.
Però abans cal esmentar el contingut dels tres documents més antics
coneguts i estudiats fins avui.
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1) Document de l'any 966. L'extracta Xavier Monsalvatje en el
volum XVII de les «Noticias Históricas» i conté la cita del monestir de Sant
Feliu com a límit d'un alou de Tossa, cedit al monestir de Santa Maria de
Ripoll pels marmessors del comte de Cerdanya i Besalú, Miró, límit que ve
esmentat així: «Sancti Felicis monasterii, sive in ipso Far». No diu d'on
procedeix la notícia, que només ell ha consignat i que ha de tenir la data
equivocada puix el comte Miró I, el Jove, va morir a l'any 927 i els
executors del testament havien de complir la seva voluntat immediatament
després de la mort del testador. Deixem, doncs, com a dubtosa aqueixa
referència al monestir de Sant Feliu de Guíxols.
2) Document de l'any 968. Es troba copiat enterament en el «Llibre
de Privilegis del monestir de Sant Feliu», del qual tradueixo al català la part
que interessa al tema present: «Privilegi del sereníssim senyor Lotari, rei
de França, en el qual concedeix a l'abat Sunyer els monestirs de Sant Pau i
Sant Feliu de Guíxols de tal manera que els presideixi durant la seva
vida... als quals cenobis el mateix gloriosíssim rei concedeix que jamai
paguin a ningú cap cens o deute de cap possessió de les seves coses i que
jamai estiguin subjectes a la potestat de ningú fora de la potestat del rei.
Donat a Lió a 17 de maig de l'any del naixement del Senyor 968».
El territori protegit així per l'autoritat reial en el text del privilegi es
concreta així: «Fenals amb l'església de santa Maria, Biert amb l'església
de Sant Martí i (S)olius i Vall-llobrega i Romanyà en la Vall d'Aro i
Calonge i Spanitate i al comtat del Vallés». A retenir el mot «Spanitate»
que serà objecte del comentari posterior.
3) Document de l'any 1016. El llibre de privilegis del monestir
l'extracta així «Privilegi dels senyors Ramon i Ermessendis, comtes de
Girona, en el qual es dóna i concedeix al monestir de Sant Feliu de Guíxols
l'alou anomenat «Spanedat», el qual es troba en el predit comtat (de
Girona) dins els termes de Vall d'Aro i de Llagostera i en Romanyà i en els
«Turnes» i en (S)olius i en Fenals i en Calonge i en Panedes i dins els seus
termes i amb les seves afrontacions, de tal manera que el monestir en rebi
les tasques i altres rèdits. Donat al 7 de maig de 1016».
El text íntegre del privilegi comtal en la part que fa al cas present diu
així, traduït al català:
«Donem i concedim a la casa del cenobi de Sant Feliu de Guíxols
situat en el pagus de Girona sobre la vorera del mar l'alou que
anomenen Spanedat que es troba en el predit comtat dins els termes
de Vall d'Aro o de Llagostera i a Romanyà i en els mateixos Turnes o
a Solius i a Fanals i a Calonge i a Penedès o dins els seus termes que els
nostres antecessors de bona memòria donaren al susdit cenobi, és a
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dir el comte Sunyer i la comtessa Riqueles per mitjà d'una escriptura
de donació, la qual fou perduda per sola negligència, casualitat o
incúria i cremada al foc en una infestació dels pagans i amb aital
ocasió s'ha disminuït una part del susdit alou... I ens han pervingut
aqueixes coses tant pels nostres pares com pel suprem poder o pels
preceptes reials. I a mi Ermessinda pel meu dècim (dot)».
Ací hi ha tres elements a retenir: primer que l'alou de Spanedat és un
conjunt que conté diferents finques que s'enumeren particularment, entre
elles la de Panedes, amb la qual cal no confondre-la malgrat la semblança
del mot. Segon que el motiu pel qual els comtes van donar la finca al
monestir era el fet que, segons l'abat, ja els comtes Sunyer i Riquilda
havien cedit la finca al monestir amb una escriptura de donació, que llavors
s'havia perdut en una infestació d'uns pagans o per negligència dels responsables de l'arxiu. Tercer que els comtes creien estar en legítima possessió
de l'alou de Spanedat per herència dels pares i per concessió del rei de
França. Ermessenda, de més a més, ho posseïa per correspondre a la dot
aportada al matrimoni, assegurada sobre el comtat de Girona. De manera
que ho van donar de bell nou per pròpia generositat prescindint de la
realitat de la pretesa donació de Sunyer i Riquilda.
Prescindeixo ací del document de l'any 993, que és el testament del
comte Borrell, que només esmenta una deixa del comte en favor del
monestir de Sant Feliu.
Queda, doncs, a comentar el document de 1016.
Donant per certa la donació de Sunyer i Riquilda i la pèrdua del
document per infestació de pagans, mirem quina data podia tenir la donació comtal.
El comte Sunyer I de Barcelona va casar-se amb Riquilda ans de l'any
923 y va morir retirat al monestir de La Grassa a l'any 950, havent deixat el
poder a l'any 947. La donació ha de situar-se, doncs, entre el 923 i el 947.
Entorn de l'any 926 va haver-hi a les comarques de l'Empordà, del
Gironès i de la Selva una incursió dels pagans de raça mongòlica, establerts
a Hongria, anomenats per això «Ungars», els quals van devastar totes les
esglésies que trobaren al seu pas. Això consta documentalment per la
restauració de l'església de Santa Coloma de Farners a l'any 950, per la del
monestir de Banyoles a l'any 957, per l'acte de saqueig de l'església de Sant
Feliu de Girona, testimoniada més tard a l'any 1085, per una inscripció,
perduda, que hi hagué a l'església de Sant Feliu de la Garriga i queda
insinuat pel fet que el comte d'Empúries Gausbert era anomenat «heroi
triumfant» pel fet d'haver-los allunyat del territori del seu comtat, com es
llegeix en una làpida de St. Martí d'Empúries.
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Es lògic pensar que l'abat de Sant Feliu de Guíxols aprofités la bona
disposició de Riquilda, segona muller del comte Sunyer I, envers els
monestirs per a recaptar la concessió de la finca de Spanedat per a Sant
Feliu de Guíxols. Això hagué d'esdevenir-se ans de l'any 926, en què degué
ser saquejat el convent pels pagans húngars.
Això no vol dir que aquell document fos el de la fundació del monestir.
Quan un abat tenia la suficient categoria social per a acudir a l'autoritat
reial demanant un diploma de protecció per al seu monestir, feia molt temps
que aquest estava instal·lat. Com sabem pel cas de Banyoles, hi havia una
fase prèvia experimental, durant la qual una comunitat s'establia en un lloc
ermat per l'abandó del temps de dominació dels àrabs, artigava les terres
per comte seu, construïa l'edifici del monestir, de l'església, d'una escola i
d'una estatgeria per a rebre els forasters que acudien demanant hospitalitat. Un cop consolidada la institució, l'abat solia acudir als reis i als bisbes i
als comtes per assolir un status oficial dins les institucions del país.
Quan havia començat l'establiment del monertir de Sant Feliu? El
Dr. Josep Vives en el «Manual de Cronologia espanola y universal» dóna
com a probable que fos de fundació visigoda. Ramon d'Abadal esmenta el
fet que durant aquest domini a Espanya s'havien establert nombrosos
monestirs, que no van resistir la precària situació del domini àrab. Ran de
la Reconquesta, iniciada a l'any 785 a les nostres comarques, els hispans
evadits al terreny dels francs o a les zones més tranquil·les del domini dels
moros, aquells vells propietaris o llurs hereus van acudir a les antigues
possessions a artigar de nou llurs terres. Altres nou-vinguts també ocupaven terres que no eren de ningú i les feien seves pel recurs legal anomenat
aprisió, vigent per a les terres d'Hispània conquerides de nou. Aquest dret
d'ocupació fou reconegut per l'emperador Carlemany per a la Marca
Hispànica.
Jo suggereixo que potser els monjos de Sant Feliu de Guíxols, que ja
posseïen terres properes al monestir abans del govern dels moros, tot
seguit d'haver-se alliberat la ciutat de Girona, van tornar a refer el vell
monestir i van artigar les terres del seu hinterland pel privilegi general de
la Marca Hispànica o Hispanidad i que van donar a la finca així adquirida
el nom d'Hispanidat, que va quedar com incrustat en els documents de 968
i 1016 amb la grafia «Spanedat».
Hom podria adduir com a prova complementària el fet que en època
paleo-cristiana o almenys en la visigoda la Vall d'Aro fou cristianitzada,
com demostra la basílica excavada a Santa Cristina d'Aro i el «martirium»
descobert dins els fonaments de la «Torre del fum» al mateix monestir de
Sant Feliu de Guíxols per no esmentar més que les restes ben comprovades.
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ADDENDA
ACLARIMENTS SOBRE L'ORIGEN DEL MONESTIR
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Essent ja imprès l'article sobre l'origen del monestir de Sant Feliu de
Guíxols, han aparegut noves dades que obliguen a replantejar una part de
les consideracions formulades tot i deixant intacta la seva substància.
1. Sobre el document de l'any 966 he vist que l'error de Monsalvatje
rau en atribuir a Miró, comte de Cerdanya i de Besalú, la donació de l'alou
de Tossa al monestir de Ripoll. Qui realment va morir a l'any 966 fou el
comte Miró de Barcelona, associat a Borrell II.
2. La data de la donació de la Vall d'Aro al monestir de Sant Feliu
feta pels comtes de Barcelona-Girona Sunyer i Riquilda ha de fixar-se
entre els anys 940 i 947. En efecte, ells van entrar en possessió de la Vall per
mitjà d'una permuta entre el bisbe Guiu i la comtessa Riquilda datada el 15
de gener del 939, en virtut de la qual el bisbe cedí l'alou situat «al comtat de
Girona dins el terme del lloc que en diuen Arazi» a canvi del que la
comtessa tenia «al comtat d'Empúries en el lloc anomenat Palol», que
s'esqueia a la vora esquerra del riu Fluvià a l'indret d'Arenys d'Empordà.
El bisbe Guiu féu constar en el document de permuta que feia el canvi per
complaure la petició de la comtessa.
3. L'interès de la comtessa Riquilda en posseir l'alou de la Vall
d'Aro s'explica perquè ja posseïa els termes de Calonge, Romanyà de la
Selva, Panedes i Llagostera, que constituïen la finca anomenada Spanedat,
els quals volten la Vall d'Aro. La meitat del terme de Llagostera havia estat
comprada per la comtessa Garsenda a l'agost del 914, segons document
publicat per Ramon d'Abadal a Catalunya Carolíngia. Com que Garsenda
era vídua del comte Guifré Borrell, germà de Sunyer, segurament les dues
comtesses, Garsenda i Riquilda, concunyades entre elles, van voler arrodonir la gran finca de Spanedat per a cedir-la als monjos de Sant Feliu.
4. Pel que he dit en el número 2, es veu que la pèrdua del document
de donació de la gran finca de Spanedat al monestir de Sant Feliu, no pot
ser atribuïda a la incursió dels húngars pagans de l'any 926 sinó a alguna
circumstància posterior.
Em plau d'enriquir l'aportació als orígens del monestir de Sant Feliu
amb les dades anteriors. En un altre treball d'investigació publicaré el texte
íntegre dels documents relacionats amb la Vall d'Aro.
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RESUMEN
Este estudio, fundamentalmente estratigràfico, se apoya en la distribución temporal de
las faunas que presentan los niveles que constituyen el Montgrí.
La sèrie estratigràfica puede dividirse en alóctona —mesozoica— y autòctona —
paleógena—.
La autòctona, aflorante en el frente de la escama de cabalgamiento, presenta las típicas
facies descritas por PALLI (1972).
La alóctona està compuesta, de abajo a arriba, por los siguientes niveles:
— Arcillas yesíferas versicolores del Keuper.
— Margas, calizas y dolomías del Lias (Domeriense).
— Dolomías brechoides de color gris supraliàsicas.
— Calizas cretàcicas con esporàdicas intercalaciones de niveles margo-calizos y margas
arcillosas nodulosas. En ellas se ha reconocido el Neocomiense, Barremiense (?),
Aptiense, Albiense, Cenomaniense, Turoniense (?) y Santoniense.
Estructuralmente el Montgrí forma parte de un mantó de corrimiento que ha quedado
dividido en tres escamas de diferente edad y desarrollo. Ambas han quedado afectadas por
laxos pliegues sinclinales de dirección NE-SW y por fracturas orientadas NW-SE.
Los fenómenos càrsticos y los cursos torrenciales de agua, orientados por las fracturas,
así como las acciones eólicas, son las principales productoras de las diversas formas del relieve
del Montgrí y de su fachada litoral.
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ABSTRACT
This paper, fundamentally stratigraphic, is based on the vertical distribution of fauna in
sediments which constitute the Montgrí Massif.
The stratigraphic series is composed of two units: one allochtonous (Mesozoic) and a
second one autochtonous (Paleogene). The latter crops out in front of the thrust belt and
presents the typical facies described by PALLI (1972).
The allochtonous part is formed by the following units (from bottom to top):
— variegated gypsiferous shales of Keuper age;
— marls, limestones and dolomites from the Lias (Domerian);
— gray brecciated dolomites: supraliassic;
— Cretaceoüs limestones with rare interbeds of calcareous marls and nodular shaly
marls. In this unit the Neocomian, Barremian (?), Aptian, Albian, Cenomanian,
Turonian (?) and Santonian haven been recognized.
Structurally, the Montgrí Massif is part of a thrust belt which has been divided into three
parts of different development ang age. Both parts are affected by ample synclinal folds of
NE-SW directions and fractures of NW-SE orientation.
The fractures condition the torrential streams as well as the karstic phenomena present in
the Massif. These and the eolian actions are the main causes of the present geomorphology of
the Montgrí.

1. — INTRODUCCION
El Macizo del Montgrí constituye un verdadero isleo calizo que sobresale del Terciario mas margoso y arcilloso que le rodea. En el se plaza el
límite entre el Alt y el Baix Empordà.
Su identidad geogràfica, producto de su peculiar composición geològica, ha justificado la realización de un estudio monogràfico de su geologia
en sentido amplio. Es decir, de los materiales que la constituyen; de la
estructura tectònica que deforma estos materiales y ha modificado su
posición original de depósito; de su contenido paleontológico y de las
formas de relieve que sobre ellos existen modelades.
El estudio que se presenta constituye una aportación al conocimiento
del Montgrí y, como tal, resuelve algunos de los problemas que existían
sobre su geologia, al mismo tiempo que plantea otros nuevos que son tema
para futuras investigaciones.
1.1. — SITUACION GEOGRÀFICA

El macizo del Montgrí corresponde a una alineación rocosa que, de E
a W, separa las comarcas naturales del Alt y Baix Empordà en el sector
oriental de las tierras gerundenses. Aparece como un relieve aislado en
medio de todo el llano ampurdanés por lo que se presenta con una delimitación muy precisa. Aplanado e inclinado en dirección N y W, cae bruscamente hacia el S sobre la llanura aluvial del Baix Ter y forma acantilados
verticales en la costa en su extremo E.
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El escarpe meridional presenta una sèrie de individualizaciones montanosas dirigidas en sentido E-W, separadas en dos conjuntos por el Coll
de les Sorres. En el sector occidental los relieves mas importantes son la
Muntanya d'Ullà (309 m), Santa Caterina (306 m) y Puig Pla (313 m); en el
oriental, Els Maures-Torre Moratxa (222 m) y Roca Maura (226 m).
Este ultimo sector, o sea el formado por el conjunto de relieves
orientales, se continua hacia el N dando lugar a la Muntanya Gran, vasta
planicie que llega hasta las inmediaciones de la Cala Montgó.
A partir de aquí y en direcciones septentrional y occidental, el macizo
va perdiendo altura para terminar desapareciendo los últimos afloramientos rocosos en las inmediaciones de Sant Martí d'Empúries, bajo la cubierta de materiales recientes o en la zona de Bellcaire, bajo los sedimentos
del antiguo «estany» del mismo nombre.
A levante del macizo propiamente dicho y a una distancia aproximada
de 800 m de la Punta de la Barra o Punta Guixera, en L'Estartit, destaca la
silueta de las islas Medes, conjunto de pequenas islas e islotes —Meda
Gran, Meda Petita, el Tascó Gros, el Tascó Petit, les Ferrenelles, el Carai
Bernat y el Medallot—, la mayor de las cuales no supera las 15 Ha de
superfície. (Fig. 1).
1.2. -- SITUACION GEOLÒGICA
El Macizo del Montgrí es una formación con particularidad geològica
pròpia, tanto desde el punto de vista litológico como del estratigràfico y
tectónico. Es un isleo de sedimentos mesozoicos de naturaleza carbonàtica
y con gran desarrollo càrstico, que aflora entre otros materiales del Terciario y Cuaternario que lo rodean y que forman los llanos del Alt y Baix
Empordà.
Por su situación y estructura, es un àrea de estudio imprescindible
para poder interpretar el Cretàcico pirenaico y la tectònica del Pirineo
oriental.
Dicho macizo estaria formado por una masa de materiales pertenecientes a la cuenca sedimentaria pirenaica, la cual, en la orogénesis
alpídica, formadora del actual Pirineo, habría resbalado hacia el S, aprovechando la gran plasticidad de los sedimentos subaflorantes mesozoicos, y
dando lugar a una escama de corrimiento. De esta escama formarían parte
ademàs los pequenos afloramientos de Bellcaire, W de Albons, alrededores de Sant Mori y Vilaür, así como las sierras del sector Figueres-LlersCistella. (Fig. 2).
Los materiales del Macizo del Montgrí forman parte de la «sèrie
mesozoica pirenaica». Sin embargo, no presentan continuidad en sus
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cercanías inmediatas, por cuanto los equivalentes a estos materiales en la
vertiente sur del Pirineo, deben buscarse al W de la Conca de Tremp. La
estratigrafía del Montgrí posee pues su pròpia personalidad en el conjunto
prepirenaico. Hasta cierto punto puede decirse que es una excepción en la
erosión sedimentaria del surco prepirenaico durante parte del Cretàcico.
Este hecho por sí solo justifica el realizar un trabajo geológico de detalle, y
representa una gran ayuda para interpretar mas correctamente el Prepirineo.
Asi pues, con un mejor conocimiento de las series y con el apoyo de los
macro y microfósiles, ya sea con datos publicades ya sea con observaciones
propias, se ha pretendido llegar a conocer la estratigrafía del Macizo con
detalle, su disposición tectònica y, en parte el por què de su morfologia.
1.3. — ANTECEDENTES
Aunque son muchos los trabajos que se han ocupado del Macizo del
Montgrí y que han aportado nuevos, datos a los conocimientos ya preexistentes, en ninguno de ellos se ha intentado el estudio de detalle de sus
materiales. En la mayoría de los casos las investigaciones realizadas, han
servido tan solo como punto de referència para esta parte del Prepirineo,
poco conocido hasta muy recientemente.
El primer trabajo con caràcter científico importante lo realiza VIDAL
(1886). Describe por vez primera el Macizo del Montgrí y las islas Medes,
atribuyendo a las calizas gris claras de la montana de Santa Caterina y a los
bancos margosos y calizos de L'Escala una edad urgo-aptiense. Han de
transcurrir mas de 40 anos para que se reemprendan los estudiós sobre el
Montgrí. Durante este lapso de tiempo como aportaciones mas importantes cabé citar la de FALLOT & BLANCHET (1923) que descubren el Lias
medio en las islas Medes y las de CHEVALIER (1926 y 1932) que publica
un corte N-S del macizo. La obra de DALLONI (1930) sobre el Pirineo
catalàn no modifica las ideas expuestas por VIDAL.
Los trabajos considerades como clàsicos que marcan el final de una
època son los de SAN MIGUEL DE LA CAMARA & SOLÉ SABARIS
(1932 y 1933). Dichos autores interpretan el macizo, por vez primera,
como formado por un sitema de escamas de corrimiento. Se trataría de una
masa de calizas liàsicas y cretàcicas que habría resbalado sobre el Eoceno,
gracias al papel lubricante desempenado por el Keuper que aflora en la
superfície de resbalamiento. Este nivel eocénico correspondería, según
ellos, al mismo nivel continental rojizo de los alrededores de Girona.
ASHAUER (1934) e vàlua en 90 m de potencia la facies purameníe
dolomítica del Rético-Juràsico y en 220 m las calizas con nódulos de sílex
del Cretàcico inferior. Las margas de Santa Caterina, transgresivas sobre
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las calizas anteriores, las atribuye al Santoniense. Asimismo y siguiendo al
autor, las calizas del Cretàcico inferior formarían, en el sector norte de
Torroella, una cobijadura dispuesta en forma sinclinal. Estàs calizas flotarían sobre los materiales rojo-terciarios que a su vez las rodearían.
La publicación de la Memòria y Hoja n.° 297 del Estartit a escala
1:50.000 por SAN MIGUEL DE LA CAMARA & MARÍN (1941) supone una pequena ampliación de los trabajos realizados por el primero de
los autores junto con SOLÉ SABARIS en 1932 y 1933.
SOLÉ SABARIS, FONTBOTE, MASACHS & VIRGILI (1955)
enlazan las escamas de corrimiento entre Figueres y el Montgrí gracias a los
pequenos afloramientos de la zona comprendida entre Sant Mori, Albons
y Vilaür. Asimismo, datan como intrabartoniense el avance de la escama
mesozoica.
A partir de este trabajo y hasta la dècada de los 70, los autores que se
refieren al Montgrí se limitan a sintetizar los datos de los autores anteriores. Cabé exceptuar a VILLALTA (1965) que estudia la fauna ballada en
los depósitos de una cueva de la Meda Gran y le atribuye una edad
villafranquiense inferior.
El único documento valido desde el punto de vista morfológico lo
constituye la publicación de BARBAZA (1971) sobre todo el litoral gerundense.
La etapa de los estudiós modernes y mas fructífera sobre el Montgrí
comienza con el trabajo de PEYBERNES & BILOTTE (1971). Gracias al
estudio micropaleontológico ponen en evidencia dos unidades tectónicas:
la escama de Roca Maura de edad neocomiense y la unidad del Montgrí
que comprendería materiales desde el Albiense inferior al Santoniense.
Estos estudiós micropaleontológicos y bioestratigràficos tienen su continuación en MOULLADE & PEYBERNES (1973) que aportan datos al
conocimiento del Albiense del Macizo.
Asimismo PALLI (1972) estudia la formación roja infrayacente que
soporta la escama del Montgrí, separàndola de su homòloga de los alrededores de Girona y colocàndola como mínimo en el Priaboniense.
PEYBERNES (1976), siguiendo en parte la ideas que había expuesto
en su trabajo anterior juntamente con BILOTTE, cita en el sector de Roca
Maura dos escamas: una meridional, de edad neocomiense y otra septentrional cuya base pertenecería al Dogger y cuyo techo, aunque sin identificar, al Dogger-Malm dolomítico. En cuanto al resto del sector del Montgrí,
correspondería a una sèrie de calizas escalonadas que abarcarían desde el
Barremiense hasta el Santoniense. Sin embargo dicho autor solo describe
detalladamente hasta el Cenomaniense inferior.
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PEYBERNES & CALZADA (1977) estudian la fauna de Braquiópodos procedentes de las calizas albienses de la Cala Montgó.
BILOTTE, CANEROT, PEYBERNES, REY & SOUQUET
(1978), citan el Cenomaniense inferior en el Macizo del Montgrí.
La última etapa de los conocimientos del Montgrí finaliza, por el
momento, con la confección en el ano 1979, de las Hojas del Mapa
Geológico Nacional a escala 1:50.000, números 39/12 y 40/12 correspondientes a Torroella de Montgrí y L'Estartit, respectivamente. Estàs hojas
han sido realizadas por INYPSA y por el Colegio Universitario de Girona.
El interès de esta etapa radica en que, aparte de revisar y sintetizar los
conocimientos que hasta entonces se poseían del Macizo, se realiza una
nueva cartografia, se levantan nuevas series estratigràficas con un sentido
sedimentológico mas moderno y se interpreta mejor su tectònica. La escala
que se ha utilizado para realizar el trabajo no ha permitido, sin embargo,
entrar en detalles, a veces tan necesarios en zonas de fuerte tectònica.

2. — ESTRATIGRAFIA
2.1.-- SÈRIE ALOCTONA

El estudio de la sèrie estratigràfica de los materiales que constituyen el
Macizo del Montgrí presenta grandes dificultades debido a que dichos
materiales se hallan parcialmente cubiertos o por vegetación o por depósitos cuaternarios; a la existència de superfícies de erosión que dificultan su
seguimiento y sobre todo, al enorme grado de tectonización.
La sèrie general que aquí presentamos està apoyada en una cartografia detallada y en el estudio de numerosos cortès, que en su mayoría se
localizan en los acantilados de la costa y en los escarpes del fianço S del
Macizo del Montgrí.
La sèrie estratigràfica del Montgrí conocida hata ahora en la literatura
es una reconstrucción teòrica basada en observaciones puntuales. Nosotros hemos realizado series parciales prestando un especial interès a los
niveles con macrofósiles. Estos, unidos al tipo de litologia que los incluye,
han sido utilizados como criterio de correlación. Una vez correlacionados
los diferentes cortès hemos llegado a obtener una sèrie general o sintètica
(Fig. 3). Esta sèrie, muy lejos de ser completa, representa a nuestro juicio,
una nueva aportación al conocimiento del Montgrí. Hay incógnitas abundantes que son fruto en su mayoría, como ya se ha indicado, del mal estado
de los afloramientos. Los materiales que la forman son de facies muy
someras e incluyen faunas muy litorales. Este hecho dificulta, por un lado,
el obtener una datación precisa de los materiales, al hallarse la mayoría de
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los grupos fósiles muy condicionades por el medio en que vivieron, y por el
otro, la correlación de sus series con otras depositadas en àreas vecinas.
2.1.1. — KEUPER
En el frente de las escamas de corrimiento que integran el Montgrí
afloran, muy pinzados, los materiales atribuïbles al Triàsico superior; es
decir, los materiales plàsticos que han realizado el papel de lubricantes a lo
largo de los cuales se han deslizado las masas de calizas del Cretàcico. Estos
materiales estan compuestos por arcillas versicolores entre las que se
intercalan abundantes niveles de yesos que incluyen los típicos cristalitos
de cuarzo bien conformades. Entre estos materiales es frecuente encontrar, aunque muy bien pinzados y tectonizados, algunos niveles de dolomías grises y de carniolas.
Los afloramientos mas notables son el de la Meda Gran en su sector
occidental; el de la Punta Guixera, que toma su nombre del yeso que aflora
en ella; los del E y W de Torre Ponsa, donde quedan parcialmente
cubiertos por el Cuaternario; el de la base del camino que conduce al Cau
del Duc; el de las inmediaciones de la cantera situada al N de Ullà; y el
situado en las inmediaciones del pueblo de Bellcaire, en la carretera que
conduce a Albons.
La potencia del Keuper, aunque de difícil evaluación, supera los 40 m.
2.1.2. —LIAS
Sobre el Keuper descansan unos tramos margo calizos con fauna de
edad liàsica.
Son dos los afloramientos que atribuímos, por su contenido faunístico, al Lias. Ambos presentan margas gris azuladas con intercalaciones de
calizas algo margosas y nodulosas del mismo color. Poseen siempre una
pàtina de amarillenta a amarillo verduzca, así como algunas concreciones o
costras ferruginosas.
Uno de los niveles, conocido de antiguo (FALLOT & BLANCHET
1923) es el que aflora en la isla Meda Gran, concretamente en el camino
que desde el Faro conduce al embarcadero situado en la parte WSW de la
isla. El camino cruza las margas y margo calizas con fósiles conocidos desde
los tiempos de VIDAL (1886). El afloramiento ya muy degradado, cubierto por vegetación y derrubios es hoy dia de difícil observación. Ademàs
corre el peligro de sufrir un deterioro mas acusado hasta el punto de llegar
a ser pràcticamente irreconocible. Se ha citado de el Belemnites s.p.,
«Terebratula» jauberti, «Terebratula» sp. Nosotros hemos reconocido
una parca fauna indeterminable específicamente, en la que dominan los
Braquiópodos, Pectínidos y Belemnites.
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También en la Meda Petita afloran los sedimentes liàsicos constituídos por un nivel inferior calcàreo y otro superior de margas limolíticas
azuladas. Ambos contienen restos de Braquiópodos, Lamelibranquios,
Belemnites y Crinoideos. (Fig. 4).
Un afloramiento que se había atribuído erróneamente al Lias es el
situado en la base de Punta Guixera (SAN MIGUEL & SOLÉ SABARIS,
1932). PEYBERNES & BILOTTE (1971) colocan los materiales margo
calizos gris negruzcos que afloran en la base del escarpe de la Punta
Guixera en un probable Albiense inferior basados en la existència de
Orbitolinas y «Trocholina» lenticularis. El estudio de la fauna de Ostràcodos contenida en estàs margo calizas negruzcas ha detectado la presencia
de Trachyleberidea arta y Parapokornyella taxyae, las cuales, unido a la
presencia de Hensonina lenticularis nos permite datarlas como del Cenomaniense inferior.
El afloramiento netamente juràsico, en sentido amplio, que consideramos como desconocido hasta la actualidad en la literatura geològica, se
halla en el Km 0,5 de la pista que desde L'Estartit conduce a L'Escala, en
una curva cerrada antes de llegar a Torre Ponsa. Aunque espacialmente se
le puede seguir unos 800 m, se halla en gran parte cubierto por derrubios
cuaternarios y vegetación. Es por ello que no nos ha sido permitido
obtener una sèrie y sí tan solo reconocer los tipos de materiales y la fauna
que incluyen. Està formado por margas y calizas nodulosas de coloraciones
grisàceas con pàtinas que van del amarillo al ocre. Alternan capas mas
calcàreas con otras mas margosas. Las mas calcàreas a veces incluyen
nódulos de sílex negruzcos. Presentan abundantes restos de Belemnites y
de Lamelibranquios, sobre todo Pectínidos. Mas raros son los Crinoideos
(Pentacrinus basaltiformis MILLER) y Braquiópodos: Zeilleria (Zeilleria) gr. mariae (D'ORBIGNY), Zeilleria (Zeilleria) gr. sarthacensis
(D'ORBIGNY), «Terebratula» cf. thomarensis CHOFFAT, «Terebratula» sp. Escasísimos los restos fragmentades de Ammonites lo cual, unido
a su deficiente estado de conservación, solo nos permite determinaries
como Arieticeras ? sp. Esta fauna, no obstante, nos los data como del
Domeriense.
Atribuímos a este nivel una potencia de alrededor de 20 m.
2.1.3. -- DOLOMIAS SUPRALIASICAS
Sobre los materiales datades por su fauna como del Domeriense yace
un nivel, discontinuo en afloramiento, de dolomías. Estàs dolomías son
brechoides, grises, de grano grueso y masivas. Afloran en la Meda Gran,
en la Meda Petita y desde la Punta Guixera hasta el W de Torre Ponsa. A
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nuestro juicio, pertenecen a un mismo y único nivel, el cual yace sobre el
Lias fosilífero. PEYBERNES (1976), lo atribuye al Malm aunque, como
y a indica, no presenta restos fósiles para apoyar esta datación. A pesar de
que este nivel de dolomías tenga una potencia muy reducida, unos 50 m,
podria compararse con el que en el resto del Prepirineo yace sobre los
sedimientos liàsicos fosilíferos. Cabé la posibilidad, no obstante, debido a
hallarse siempre aflorando en la zona de màximo grado de tectonización,
de que existieran dos de estos niveles: uno infra y otro suprayacente al Lias
fosilífero, como así parece que ocurre en la Meda Gran y en la Meda Petita.
Al W de Torre Ponsa sobre las dolomías brechoides atribuídas al
Dogger descansa un paquete, de unos 60 m de potencia, de calizas gris
azuladas con estratificación dominantemente fina, a veces micríticas, que
presentan: Clypeina, Saccocoma, Trocholina (grupo T. elongata),
Nautiloculina oolithica, Ostràcodos, Ophtalmidiidae, Textulariidae,
fragmentes de Gasterópodos y Bivalvos. Aunque la distribución vertical
de estàs espècies no sea lo suficientemente característica, la coexistència de
Clypeina, Trocholinas, Nautiloculina y Saccocoma, ha hecho que estàs
calizas tableadas las incluyéramos en el Juràsico superior, aunque cabé la
posibilidad de que correspondan ya al Cretàcico inferior.
2.1.4. —CRETACICO
En el Prepirineo la sèrie cretàcica està compuesta por dos ciclos
estratigràficos bien diferenciades: uno en el Cretàcico inferior y otro en el
superior. La sèrie correspondiente a cada uno de ellos està formada por
una parte netamente transgresiva seguida de otra con características progresivamente mas regresivas. De estos ciclos, es el correspondiente al
Cretàcico superior el que se halla mejor desarrollado.
En el Montgrí ambos ciclos son difícilmente individualizables. La
sèrie, en con j unto, està formada por una alternancia de niveles margo
calizos nodulosos con otros calizos bioclàsticos. La calidad de los afloramientos no ayuda a localizar el nivel de separación entre los dos ciclos, es
decir el momento de màxima regresión. Aunque no existen criterios claros
para asegurarlo, es probable que el nivel de separación de ambos se halle
en las capas que afloran en la cantera abandonada junto a la pista militar de
L'Escala al Mas Sec (nivel /). Creemos que la sedimentación en el Albiense
y Cenomaniense es continua y que en el caso de existir una disconformidad
entre ellos tendría poco valor temporal. En este caso, al igual que en el
Prepirineo, el cicló superior quedaria mucho mas individualizado que el
inferior, aunque la separación entre ambos quede muy poco patente.
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Es difícil asegurar, por simple geologia de campo, cuàl es el nivel mas
inferior aflorado de la sèrie cretàcica.
Asimismo, parece casi imposible evaluar, si es que realmente existió
como en gran parte del Prepirineo, la laguna estratigràfica existente entre
el nivel de dolomías antes descrito y los materiales mas antigues del
Cretàcico.
La sèrie cretàcica que proponemos con un espesor total de unos
1750 m està formada de arriba a abajo por:
a) Calizas gris oscuras con Miliólidos y con estratificación de gruesa
a masiva. Corresponden al tramo mas bajo aflorado y forman la totalidad
de la escama de Els Maures. Presentan microfauna, estudiada por PEYBERNES & BILOTTE (1971), de la parte baja del Neocomiense. Los
contactes por falla en la base y techo impiden conocer su potencia real
aunque puede acotarse alrededor de unos 125 metros.
b) Sobre el nivel que forma Els Maures consideramos que yace el
margo calizo y noduloso que denominamos del El Falaguer-Cala de la
Calella.
En el Falaguer, este nivel posee una potencia de unos 40 m y està
formado por: 1) margo calizas con estratificación fina, muy bioturbadas,
gris azuladas y amarillentas por alteración, con abundantes niveles ricos en
Ostreidos; 2).margas amarillentas con abundantes moldes de Lamelibranquios; y, 3) margo calizas algo nodulosas con pequenas concreciones
calcàreas y ferruginosas, con una abundante fauna predominando los
Braquiópodos (Sellithyris viai CALZADA); ademàs Ostreas y, en menor
proporción, Equínidos.
Este nivel aflora asimismo en la base del escarpe calizo, junto al mar,
en Punta Guixera. Aunque muy tectonizado, parece ser que se halla
compuesto por tres tramos: uno inferior margoso; uno intermedio arcilloso
con delgadas capas intercaladas de calizas o margas que contienen, en
unas, gran abundància de pequenos Ostreidos, y, en otras, moldes internes
de otros Lamelibranquios; y uno superior margo noduloso, gris azulado y
amarillento por alteración, todo el muy bioturbado y que incluye una
abundante fauna.
c) Nivel de calizas bioclàsticas con estratificación masiva y raras
veces gruesa que incluyen abundantes nódulos de sílex. La presencia de
gran cantidad de fragmentes de conchas de Rudistas pemite calificarlas
como de facies urgoniana. Existen ademàs algunes tramos que presentan
abundantes Orbitolinas. Estàs calizas se explotan en la actualidad en la
cantera situada al N de la emisora de radio. En la parte alta del escarpe de
Punta Guixera aflora un tramo de calizas grises micríticas con abundantes
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restos de Carofitas, y que posiblemente, a pesar del grado de tectonización, se halla intercalado en el tercio inferior de estàs calizas. La potencia
de este nivel supera los 150 m.
d) Entre la calizas masivas (c) y las nodulosas y algo margosas de la
Foradada (e) puede individualizarse un nivel de unos 100 m de espesor,
con estratificación de mediana a gruesa y caracterizado por una gran
abundància de nódulos arrinonados de sílex. Aflora particularmente bien
expuesto en el pequeno entrante denominado de La Sardina.
e) Nivel margo calizo noduloso, de algo mas de 200 m de potencia,
grisàceo y con pàtina amarillenta, que aflora en La Foradada y en la Cala
Farriola. Dicho nivel presenta una intercalación, en su parte media, de
calizas bioclàsticas con estratificación gruesa, que contienen algunas Orbitolinas. Las margo calizas inferiores presentan en la Foradada una acentuada bioturbación. Los restos fósiles son escasos en todo el nivel, aunque
hemospodido reconocer Equínidos (Salenia sp.), Braquiópodos (Rinchonélidos), fragmentes de Crustàceos y Bivalvos (Neithea).
f) Nivel compuesto por 150 m de calizas pardas, masivas y bioclàsticas con algunos corales coloniales silicificados que forman el acantilado del
sector comprendido entre Cala Formatge-Salt del Pastor y Les Tres CovesMiradones. Asimismo forma la base de la Punta Milà.
g) Tramo formado por 80 m de calizas algo margosas y nodulosas.
Aflora en ambos extremos de la Cala Montgó: al N, en la Punta Trencabraços, donde se asienta una antigua bateria militar y al S formando la Punta
Milà-Cala Viuda. Aquí las calizas margo nodulosas presentan Orbitolinas,
Terebràtulas, Rastellum, Lopha, Equínidos, Serpúlidos y abundantes
nódulos de sílex, alguno de los cuales cabé la posibilidad de que correspondan a Espongiarios silicificados.
h) Al igual que el nivel f, la mayor parte del Cretàcico de la mitad
oriental del Macizo del Montgrí, y concretamente todo el sector S de Cala
Montgó, està formado por un nivel de calizas bioclàsticas con estratificación de gruesa a masiva. Estàs calizas bioclàsticas y con granos (intraclastos) recubiertos, presentan, localmente, laminaciones planares bimodales
a mediana escala y, raras veces, una estratificación cruzada planar a gran
escala de bajo àngulo. En la parte baja del nivel son particularmente
abundantes los nódulos de sílex beige y los Serpúlidos. En la mitad superior es frecuente la inclusión de corales coloniales (Synastraea). En algunos puntos existen abundantes Orbitolinas. Dentro de este grueso paquete
podríamos establecer una diferencia basada en el color: la parte inferior de
beige a amarronado, formaria el ala S de Cala Montgó y la mitad superior,
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gris y mas dolomítica, aflora entre Cala Montgó y la pista Militar. Su
potencia total supera los 300 m.
i) Nivel heterogéneo de 45 m de espesor formado por calizas nodulosas margosas, gris azuladas, con pàtina amarillenta que incluyen una gran
abundància de Ostreidos. El contacte con el nivel inferior està parcialmente cubierto por Cuaternario. El barranco por el que transcurre la pista
militar que desde L'Escala conduce a L'Estartit se ha abierto aprovechando dicho contacto. Sobre las margo calizas existen gruesos bancos
calcàreos loealmente con abundantes conchas de Rudístidos (Requiénidos). Pueden reconocerse fàcilmente en una cantera abandonada abierta
en el Km 5,5 junto a la pista mencionada. Las capas de la parte alta de la
cantera incluyen abundantes Paleoalveolinas.
Posiblemente este nivel corresponde al de Aspidiscus del Puig de la
Reina aunque ello es difícil de dilucidar por hallarse el yacimiento pràcticamente cubierto por vegetación y depósitos cuaternarios.
j) Al SE de L'Escala y dibujando el sinclinal del Mas Sec aflora otro
nivel margoso, parcialmente cubierto por depósitos cuaternarios y ocupados por campos de cultivo. Este nivel aflora ademàs al S de Torrefarrana, y
en la base del Puig Pla. Le hemos atribuído una potencia de 80 m.
Al W de la cantera de la pista de L'Estarit a L'Escala, en el fianço
oriental del sinclinal mencionado, la sèrie puede reconstruirse a pesar de
que los afloramientos son muy reducidos. Està formada, en síntesis, por un
tramo inferior de calizas algo margosas y uno superior margoso, ambos
separades por un pequeno tramo calcàreo. En la base del tramo calizo
margoso inferior, y en el mismo contacto con las calizas subyacentes,
existen abundantes corales coloniales que, en algunos casos, llegan a
formar pequenos parches arrecifales, en los que ademàs existen Ostreidos
de gran tamano y Requiénidos. En las calizas de separación entre los
tramos inferior y superior existen abundantes Paleoalveolinas y Miliólidos
y fragmentes de Requiénidos. El nivel superior, netamente margoso, se
halla pràcticamente cubierto por depósitos cuaternarios de pie de ladera.
k) En el eje del sinclinal del Mas Sec, en el Puig Pla y en el Coll de
Santa Caterina afloran las calizas suprayacentes al nivel margoso descrito
anteriormente. En el mismo eje corresponden a calizas intraclàsticas,
masivas, grises y con manchas rojizas y ocres en la parte mas alta aflorada.
Presentan Miliólidos abundantes (limonitizados terrosos) y fragmentes de
Equínidos y de conchas de Moluscos. En el Coll de Santa Caterina las
calizas son bioclàsticas y masivas en la base, y, progresivamente, hacia el
techo, pasan a tener estratificación mediana, al mismo tiempo que au224
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menta su coloración rojiza debida a pequenas mineralizaciones ferruginosas. El espesor medido es de 110 m.
Entre los pequenos afloramientos del frente de corrimiento que atribuimos a este nivel cabé citar por su fauna el hallado en la base de la sèrie
del Puig Pla, en el que existen restos de Equínidos irregulares y grandes
conchas de Inoceràmidos (Sphenoceramus).
1) En el fondo del valle de la ermita de Santa Caterina se localiza el
ultimo nivel margoso importante que aflora en la sèrie del Montgrí. Gorresponde a un nivel margo calizo noduloso gris, con una fauna variada y
abundante, al que se le intercala otro de calizas masivas. En su conj unto
poseen 125 m de potencia. Creemos que este nivel posee una posición
estratigràfica igual al aflorado en la base de las series del frente de corrimiento, entre la Muntanya d'Ullà y el Castell de Montgrí, en contacto con
los materiales del Keuper. En la vertiente sur del valle de Santa Caterina y
en la parte media de la sèrie del Puig Pla, hemos reconocido moldes
internes de grandes Gasterópodos, Equínidos irregulares tipo Micraster,
Radiolítidos, Nautilus, etc.
m) Coronando la sèrie aflorada del Cretàcico del Montgrí existe un
nivel de unos 200 m de espesor fundamentalmente calizo que forma el Puig
Pla, ei Castell de Montgrí y la Muntanya d'Ullà. En conjunto, està formada
por calizas bioclàsticas, ya masivas, ya con estratificación a gruesos bancos,
sobre todo en la parte alta. Presentan abundantes restos de conchas de
Lamelibranquios entre los que se pueden determinar los Hipurítidos.
A esta sèrie caliza se le intercalan como mínimo cuatro niveles de
margo calizas nodulosas. El mas inferior aflora en la parte media de la sèrie
del Puig Pla y en la base de las series de la Muntanya d'Ullà con abundante
fauna de Apricardias, Hipurítidos y Radiolítidos. Los tres restantes niveles
son particularmente significatives y se hallan en la parte alta de las series de
la Muntanya d'Ullà; estan coronades por superfícies de erosión marcadas
por costras ferruginosas y acumulaciones de glauconita. Presentan una
abundante fauna de Ostreidos y escasos Braquiópodos.
n) En el extremo S de la Meda Gran y en el sudoccidental de la Meda
Petita, así como en Les Ferrenelles y en El Tascó Petit, aflora un nivel
margo-noduloso, de 20 m de potencia, gris azulado y amarillento por
alteración, con gran cantidad de Lacazinas. Se localiza en las inmediaciones del frente de corrimiento por lo que se halla profundamente tectonizado. Presenta una muy abundante fauna de Hipurítidos, Radiolítidos y
Corales coloniales.
Respecto a la sèrie general, podria tratarse del nivel mas alto aflorado,
el cual no lo hemos reconocido en el Macizo del Montgrí propiamente
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dicho. No obstante, asimismo, cabé la posibilidad de que estos «parches»
de Corales y Rudistas no sean mas que una de las intercalaciones margosas
de la sèrie de la Muntanya d'Ullà y del Castell de Torroella.
Llama poderosamente la atención la similitud de facies de este nivel
con otros de la misma edad aflorados en el Santoniense del Montsec o en la
zona de Collades de Bastús al N de la Conca de Tremp, ambos en la
provincià de Lleida.
En síntesis, la sèrie Cretàcica està formada por calizas generalmente
masivas a las que se intercalan niveles menos potentes de margo calizas o
calizas margosas. Las margas son calcàreo nodulosas y presentan por lo
general abundante fauna y con características netamente marinas. Posiblemente se depositaron en una plataforma continental poco profunda, fuera
ya del influjo mareal. Las calizas son siempre bioclàsticas con estratificación de gruesa a masiva, y raras veces incluyen macrofauna bien conformada, a excepción de Corales coloniales por lo general silicificados. En la
mitad superior de estos niveles calizos abundan los Miliólidos y en la mitad
inferior las Paleoalveolinas y Orbitolinas. Creemos que todas las calizas se
han depositado en una zona poco profunda situada, posiblemente, en el
dominic intramareal y tan solo en raras ocasiones, en el supra e inframareal.
2.2. — SÈRIE AUTÒCTONA
El fianço sur del macizo mesozoico del Montgrí cabalga sobre materiales del Eoceno medio-superior, los cuales soportan en todo el frente,
desde las islas Medes hasta Bellcaire, la escama de corrimiento.
Aunque los materiales terciarios quedan fuera de los objetivos de este
estudio, por cuanto fueron motivo de atención para uno de los autores
(PALLÍ, 1972), su posición con respecto a la sèrie alóctona hace que
convenga senalar, aunque sea someramente, alguna de sus características
mas importantes.
Así, dichos materiales eocénicos presentan unas veces facies marinas
y otras facies continentales. Las primeras estan representadas por areniscas margosas grises y arcillas margosas azuladas, amarillentas por alteración, con Nummulites cf. praefabianii VARENTSOV-MENNER y
Nummulites striatus BRUGUIERE, Discocyclina y fragmentos de
Equínidos, Gasterópodos y Lamelibranquios (Fm. Igualada). Afloran en
la parte inferior de Roca Maura y en la Punta Guixera. En este ultimo
punto aparecen, profundamente laminadas, las calizas con corales (Mb.
Coll d'Uria), que coronan la sèrie marina eocénica en este sector de
l'Empordà.
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Los niveles con facies continentales estan formades por un conjunto
de arcillas rojas con canales de areniscas y conglomerados poligénicos del
mismo color. Estos niveles que corresponden al Eoceno mas alto afloran
ininterrumpidamente desde Bellcaire hasta Punta Guixera en L'Estartit.
Como novedad cabé citar que en la Meda Gran, en las inmediaciones del
embarcadero, afloran los conglomerados y areniscas de este nivel cabalgados por los yesos y arcillas versicolores del Keuper. (Fig. 5).

2.3. — CUATERNARIO
Los depósitos cuaternarios pleistocénicos y holocénicos, rodean y
enmarcan todo el Macizo del Montgrí y presentan una gran distribución
espacial y una variada litologia. Cubren, en su sector noroccidental, a la
mayor parte de los materiales mesozoicos y en la meridional, a la sèrie
rojiza eocénica.
De mas antigues a mas modernes cabé distinguir los siguientes tipos
de formaciones superficiales:
1. — Depósitos brechoides. Se trata de brechas cementadas y restos
de terra rossa que rellenan cuevas y simas. VILLALTA (1965) describe de
entre los materiales de una cavidad de La Meda Gr,an, una fauna de
mamíferos, aves y reptiles que atribuye al Villafranquiense inferior.
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2. — Depósitos de llanura deltaica. Constituídos por limos y fangós
arenoses, gris oscuros, con intercalaciones lenticulares de arenas y gravas.
Estan representados, envolviendo al Macizo, en el llano del río Ter,
corredor de Albons y golf o de Roses. Constituyen el antiguo delta ampurdanés que en su dia formaren los ríos Ter y Fluvià, desde Roses hasta la
Playa de Pals.
3. — Depósitos palustres. Los forman unos fangós arcillosos y
arenosos negruzcos con abundante matèria vegetal ubicades en los antiguos «estanys» de Bellcaire y Cinc Claus.
4. — Depósitos de piedemonte. Estan representados por arcillas y
limos ocres con cantos anguloses de materiales provenientes del Macizo; se
les intercalan en su interior delgados nieveles carbonàticos. Pueden distinguirse a lo largo de toda la falda sur del Macizo, desde Ullà hasta L'Estartit.
5. — Depósitos de decalcificación. Se trata de las arcillas rojas
(terra rossa), producidas por la decalcificación de las calizas, que se encuentran rellenando las dolinas de la Muntanya Gran.
6. — Depósitos de derrame. Formados por arcillas de colores rojizos
u ocres las çuales empastan niveles discontinues de cantos redondeados y
subredondeados. Distalmente predominan los cantos sobre las arcillas.
Tienen gran desarrollo superficial en las suaves pendientes de Sobrestany.
7. — Depósitos coluviales. Conjunto heterométrico de cantos angulosos y subangulosos dentro de una matriz arcillosa. Corresponden generalmente al substrato sobre el cual se apoyan. Tales son los sedimentes,
aportades lateralmente, del sector del curso bajo de la riera de Santa
Caterina, al SW de Bellcaire.
8. — Depósitos de marisma. Constituídos por fangós, limos y arenas
grises con gran abundància de matèria orgànica. Se desarrollan según
franjas irregulares paralelas a la línea costera, constituyendo zonas encharcadas como la que se observa al S de L'Estartit.
9. — Depósitos aluviales de cauce abandonado. Corresponden a
las arenas y gravas finas que rellenan los antigues cursos del río Ter y que
han quedado cubiertos por finos limos y arcillas de colmatación, hoy dia
retrabajados por el hombre y convertides en campos de labor. Ocupan los
cauces abandonados del denominado Ter Vell cuando éste discurría, con
trayectoria sinuosa, por el corredor de Albons y desembocaba en Empúries y L'Escala antes de que fuese desviado en 1302 y del posterior recorrido del Ter cuando desembocaba cerca de L'Estartit.
10. — Depósitos eólicos. Se trata de arenas de grano medio a fino,
subredondeadas, seleccionadas y transportadas por el viento, constituídas
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por cuarzo, feldespato, biotita y fragmentes de rocas metamórficas. Se las
encuentra desde Empúries hasta el llano de Torroella atravesando todo el
Macizo del Montgrí así como, de manera esporàdica, en pequenas depresiones coincidentes con cauces abandonades.
11. — Depósitos de playas. Los constituyen arenas finas con restes
de conchas y localmente gravas sueltas. Forman los cordones litorales de la
Playa de Pals y de las calas Montgó, Riells, así como las comprendidas en el
sector de L'Escala y Empúries.

3. — PALEONTOLOGIA
Las primeras publicaciones de índole paleontológico, o bien, que de
una forma mas o menos extensa se dediquen a la Paleontologia del macizo
del Montgrí corresponden a las notas geológicas de SAN MIGUEL DE
LA CAMARA & SOLÉ SABARIS (1932 y 1933), a la Memòria explicativa de la Hoja 1/50.000 n.° 297, ESTARTIT, de SAN MIGUEL DE LA
CAMARA & MARÍN (1941) y el trabajo de PEYBERNES & CALZADA (1977). Aparte de estos, por su contribución al avance en el
conocimiento de la paleontologia del Macizo cabé citar aquelles trabajos
de índole bioestratigràfico que han utilizado los microfósiles como único
elemento de datación: PEYBERNES & BILOTTE (1971), MOULLADE
& PEYBERNES (1973), PEYBERNES (1976), BILOTTE et al. (1978).
Por ello hemos creído interesante incluir en este estudio un anàlisis de la
paleontologia de los macrofósiles, revisando algunos ejemplares ya conocidos del Montgrí, y estudiando otros no citados todavía. Los ejemplares
figurades, duplicados o citados se hallan depositados en el Museo Municipal de Torroella de Montgrí y en el Museo de Paleontologia del Seminario
Conciliar de Barcelona.

3.1.--LIAS
La presencia del Lias es dada a conocer por vez primera en el Macizo
del Montgrí (incluyendo las islas Medas) por FALLOT & BLANCHET
(1923) y SAN MIGUEL DE LA CAMARA & SOLÉ SABARIS (1932 y
1933). En el primero de los trabajos lo citan en la Meda Gran; en el
segundo, en Punta Guixera y en la Meda Petita, al mismo tiempo que
verifican el hallazgo publicado en el primer trabajo.

La fauna citada por SAN MIGUEL DE LA CAMARA & SOLÉ
SABARIS en Punta Guixera es: Terebratula punctata, Terebratula jauberti var. depressa, Belemnites y Pecten; y de les Medes: Terebratula
subpunctata, Rhynchonella, Belemnites y Pecten.
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Nosotros hemos podido localizar y explorar el yacimiento, muy cubierto por vegetación y derrubios, de la Meda Gran, en el cual los restos
fósiles son escasos. En la Meda Petita, el nivel margoso contiene restos de
«Rhynchonella» sp., Belemnites sp., «Gryphaea» sp. y Pectínidos. Las
calizas margosas subyacentes presentan Lobothyris punctata (SOWERBY), «Terebratula» sp., Pseudogibbirhynchia (?) aff. morei
(DAVIDSON), Tetrarhynchis (?) sp., «Rhynchonella» sp., Belemnites sp., Chladocrinus basaltiformis (MILLER) y fragmentes de Pectínidos y Ostreidps. Por el contrario, en Punta Guixera los niveles estudiades no dan fauna liàsica. Ademàs hemos encontrado un nuevo afloramiento situado junto a la pista que desde L'Estartit conduce a L'Escala
antes de llegar a Torre Ponsa.
En este punto hemos reconocido una fauna poco abundante y variada
formada fundamentalmente por Braquiópodos, Crinoideos, Lamelibranquios, Ammonítidos, Gasterópodos y Belemnites. Su deficiente estado de
conservación solo nos ha permitido determinar las siguientes formas:
Braquiópodos: Zeilleria (Zeilleria) gr. mariae (D'ORBIGNY),
Zeilleria (Zeilleria) gr. sarthacensis (D'ORBIGNY), «Terebratula»
sp., «Tetrarhynchia» sp. y «Rhynchonella» sp.
Crinoideos: Chladocrinus basaltiformis (MILLER).
Ammonítidos: Arieticeras (?) sp.
Belemnítidos: Belemnites sp.

Lamelibranquios: Chlamys (Chlamys) sp., Àrtica (?) sp. (moldes
internos) y Pectínidos fragmentades.
Gasterópodos: Trochus sp. y Turritélidos.
Datación del Has

FALLOT & BLANCHET (1923) y SAN MIGUEL DE LA CAMARA & SOLÉ SABARIS (1932) dataron estos materiales como pertenecientes al Lias medio, sin precisar mas. PEYBERNES (1976) los data
como del Pliensbachiense.
Nosotros, por la presencia de Zeilleria (Zeilleria) gr. sarthacensis
(D'ORBINGY) y Arieticeras (?) sp. y, comparando la distribución vertical de estàs espècies con la que poseen en el Pirineo y Cordillera Ibérica,
YEBENES, GOY & COMAS RENJIFO (1978), proponemos asignar a
dichos sedimientos liàsicos, con bastante seguridad, como pertenecientes
al Domeriense. La presencia de Zeilleria (Zeilleria) gr. mariae (D'ORBIGNY), «Terebratula» cf. thomarensis CHOFFAT, (GOY, 1974),
COMAS & GOY (1975), GOY & ROBLES (1971) y Chladocrinus
basaltiformis (MILLER), apoyan a su vez esta datación.
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3.2. —CRETÀCICO
La paleontologia y bioestratigrafía del Cretàcico basadas en los microfósiles han sido motivo de estudiós sistemàticos por el laboratorio de
Geologia de la Universidad de Toulouse. Fruto de ello han sido numerosos
trabajos en los que directa o indirectamente se hace referència al Montgrí
(PEYBERNES & BILOTTE, 1971; MOULLADE & PEYBERNES
1973; PEYBERNES, 1976; BILOTTE et al. 1978).
Los macrofósiles del Cretàcico, por el contrario, han sido olvidados
durante muchos anos. Desde los trabajos de VIDAL (1886), SAN MIGUEL DE LA CAMARA & SOLÉ SABARIS (1932 y 1933) y ASHAUER (1934), hasta el de PEYBERNES & CALZADA (1977) no
existen estudiós de la macrofauna del Montgrí.
Quizàs el abandono del estudio de los macrofósiles ha sido la falta de
una cartografia detallada que sirviera al mismo tiempo para la localización
de nuevos yacimientos. Y, el que los niveles fosilíferos conocidos, pudieran localizarse en un punto mas o menos exacto dentro de una columna
estratigràfica del Cretàcico que forma la mayor parte del Macizo.
La macrofauna que presentan sus materiales es bentónica y, al hallarse profundamente condicionada por el medio en que vivió, su interès
bioestratigràfico es escaso y las atribuciones cronoestratigràficas basadas
en la distribución vertical de las mismas poseen un valor relativo. Ello se
traduce en que el límite entre un piso y otro no posee una posición muy fija
y definida. BILOTTE eí al. (1978) consideran, asimismo, que la distribución de los organismos bentónicos depende de las facie-s, aunque proponen
un cuadro de zonaciones (tabla 2, op. c/í.) entre el Albiense superior y el
Cenomaniense inferior que es vàlida para la sèrie del Montgrí.
Los niveles macrofosilíferos del Cretàcico son mas bien escasos. En el
Cretàcico inferior (parte alta del mismo) cabé citar los margo calcàreos de
El Falaguer-Cala de la Calella-Punta Guixera; los de Punta Milà-Cala
Viuda y Punta Trencabraços en la Cala Montgó. En el superior, el nivel del
Puig de la Reina; los niveles del Mas Sec, Torrefarrana y base del Puig Pla;
el de Santa Caterina; los del Puig Pla, Castell de Montgrí y Muntanya
d'Ulllà; y el de las Medes.
3.2.1. -- CRETÀCICO INFERIOR
3.2.1.1. — Nivel de El Falaguer-Cala de la Calella-Punta Guixera
Està compuesto por margo calizas muy bioturbadas, con abundantes
Braquiópodos y Ostreidos. En su conjunto (muestras C-121, C-122, C-123,
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C-134 y C-136) hemos determinado la siguiente fauna:

Braquiópodos: Sellithyris viai CALZADA.
Lamelibranquios: Neithea (Neitheops) cf. quadricostata (SOWERBY), Neithea (Neitheops) alpina (?) (D'ORBIGNY), Neithea
(Neithella) sp. Osfrea (Exogyra) boussingaulti (?) D'ORBIGNY, Ceratostreon aff. tuberculiferum (KOCH & DUNKER), Lopha sp., F/emingostrea (?) sp. Moldes internos de Phacoides sp., Arca sp., Nuculana sp. y Corbiculidae. Secciones de Rudístidos (Requiénidos).
Gasterópodos: Restos de moldes internos de Calliostoma sp., Turritella sp., Tróquidos y Natícidos.
Equínidos: Holaster, sp., Phymosomatidae y Pseudodiadematidae.
La muestra C-121 presenta abundantes formas determinables de Braquiópodos, las cuales corresponden a Sellithyris viai CALZADA, que
nos la data como Aptiense superior-Albiense inferior.
En todos los afloramientos hemos constatado la presencia de grandes
e inconfundibles Ostreas. Su tamano, unos 15 cm de largo por 9 cm de
ancho por termino medio, unido a la naturaleza del material envolvente
—calizas margosas— hace difícil su extracción, resultando por ello casi
todos los ejemplares fragmentades. La capa prismàtica de la concha està
enormemente desarrollada (alcanza los 3 cm de espesor en la zona umbonal de algun espècimen) y formada por largos prismas de calcita, paralelos
entre sí y ligeramente curvados. Estàs características hacen pensar que se
trata de Flemingostrea.
Los Equínidos que se han encontrado son escasos y en deficiente
estado de conservación, lo cual no nos ha permitido identificar espècies y
por consiguiente carecen de valor en el momento de la datación. De los tres
ejemplares recogidos, uno corresponde a un equínido irregular, Holaster
sp. juvenil; los otros dos, regulares, pertenecen a un Phymosomatidae y a
un Pseudodiadematidae.

3.2.1.2. -- Nivel de Punta Mità-Cala Viuda y Punta Trencabraços,
(Cala Montgó).
En la Cala Montgó, tanto en el extremo N (Punta Trencabraços) como
en el S (Punta Milà - Cala Viuda) los materiales albienses presentan un
ni vel fosilífero. Su contenido faunítico, sobre todo el macrofaunístico, fue
estudiado en la Punta Trencabraços por PEYBERNES & CALZADA
(1977). Estos autores dataron estos niveles como pertenecientes a la parte
alta del Albiense inferior o Albiense medio.
Entre el material recogido y estudiado por nosotros (muestra C-131)
cabé destacar la presencia de Sellithyris longella (LEYMERIE), Tama232
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rella oweni PEYBERNES & CALZADA y Cyclothyris aturica (LEYMERIE).
Esta fauna, dominante, de Braquiópodos va acompanada de:
Lamelibranquios: Rastellum (Arctostrea) carinatum (LAMARCK), Ostrea sp., Lopha sp., Texigryphaea (?) sp., y Requienia
londsdalii (?) D'ORBIGNY.
Equínidos: Salenia sp., Tetragramma (?) sp., Holectypus sp. y
Heterastersp.
Serpúlidos: Serpula sp.
3.2.1.3. — Datación del Cretàcico inferior
El nivel que hemos denominado El Falaguer-Cala de la Calella-Punta
Guixera lo podemos atribuir al Aptiense superior-Albiense inferior, por la
presencia de Sellithyris viai CALZADA.
El nivel de Cala Montgó, por la presencia de Sellithyris I on gel la
(LEYMERIE), Tamarella oweni PEYBERNRES & CALZADA, Cyclothyris aturica (LEYMERIE) y, hasta cierto punto, Rastellum (Arctostrea) carinatum (LAMARCK), lo atribuimos al Albiense mediosuperior.
3.2.2. -- CRETÀCICO SUPERIOR
Los niveles inferiores del Cretàcico superior fueron reconocidos, como
ya hemos dicho, por SAN MIGUEL DE LA CAMARA & SOLÉ SABARIS (1932 y 1933) al estudiar una fauna de Aspidiscus procedente del Valle
de Santa Caterina, gracias a la cual quedo probada la existència del
Cenomaniense en el Montgrí. Dichos autores suponen también la presencia del Senoniense, por el hallazgo de Micraster corcolumbarium y
Alectryonia larva, sin precisar mas.
En los distintes cortès levantados para la realización de este trabajo,
hemos encontrado varios niveles mas o menos ricos en fauna de Rudistas,
cuyo estudio nos permite por vez primera asegurar la presencia del Senoniense en el macizo del Montgrí e islas Medes.
3.2.2.1. — Nivel del Puig de la Reina
En el paraje conocido con el nombre de Puig de la Reina aflora un
nivel margoso, muy desmantelado, mencionado ya en algunos trabajos
clàsicos sobre el Montgrí, el cual incluye corales coloniales pertenecientes
al genero Aspidiscus. En el hemos podido recoger algunos especímenes
de Aspidiscus felixi RENZ, y Aspidiscus felixi var. montgrinensis
SOLÉ (muestra C-144). Esta fauna nos permite datar a los materiales
como pertenecientes al Cenomaniense.
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3.2.2.2. — Nivel del Sinclinal del Mas Sec, Torrefarrana
y base del Puig Pla.
Al Turoniense, atribuimos, con reservas, el nivel de calizas algo
margosas (muestra C-131') y el nivel calizo con Miliólidos,
Prealveolinas y fragmentos de Requiénidos (muestra C-132), del sector de
la cantera ubicada en la pista militar que desde L'Escala conduce al Mas
Sec. La primera està compuesta casi exclusivamente por Ceratostreon aff.
matheroni BAYLE; acompana a esta fauna Heligmopsis (?) cf. corbarica DOUVILLE, del cual solo hemos encontrado un ejemplar.
En Torrefarrana hemos recogido una fauna compuesta exclusivamente por Requiénidos (muestra C-128), entre los cuales hemos podido
determinar Apricardia toucasiana (D'ORBIGNY), y Toucasia sp.
El Coniaciense podria hallarse representado en la base del Puig Pla,
en un nivel de margas calcàreas que contienen escasos restos fósiles. Solo
hemos podido aislar un ejemplar de Sphenoceramus fragmentado
(muestra C-142), que con mucha probabilidad corresponde a Sphenoceramus digitatus SOWERBY. Dicha espècie se ha atribuído al Coniaciense, aunque cabé la posibilidad de que viviera en el Santoniense. No
obstante, en el barranco de Montsor de la Pobla de Segur, en el Prepirineo
de Lleida, dicho Inoceràmido se halla junto a fauna típicamente santoniense.
Un solo Equínido espatangoide, muy erosionado, Hemiaster (?) sp.
completa el material recolectado y estudiado de dicho nivel.
3.2.2.3. --Nivel de Santa Caterina
En la sèrie de Santa Caterina existe un nivel margoso que es el que ha
proporcionado mas fauna (muestra C-130). Se han reconocido las siguientes espècies que lo datan como Santoniense.
Rudistas: Apricardia toucasiana (D'ORBIGNY), Sauvagesia aliciae PONS, Medeella (Fossulites) undaesaltus (ASTRE), fíadiolites
galloprovincialis MATHERON, Biradiolites carezi TOUCAS,1 Biradiolites sp., Hippurites (Vaccinites) dentatus MATHERON.
Acompanan a estos Rudistas, abundantes restos de otros Moluscos
(Gasterópodos, Bivalvos, y Cefalópodos), siempre en estado de moldes
internes y casi siempre fragmentades: Neithea (Neitheops) faujasi (?)
PICTET & CAMPICHE, Granocardium (Granocardium) aff. productum (SOWERBY), Pectínidos indeterminables, Nerinea sp., Pleurotomaria sp., Tylostoma sp., Cerítidos fragmentades, Nautilus sp.
El resto de fauna lo componen: Equínidos (Holectypidae), Braquiópodos («Terebratula» sp.) y fragmentos de Estromatopóridos.
234

GEOLOGIA DEL MONTGRÍ (GIRONA)

27

3.2.2.4. -- /V/Ve/ del Puig Pla, Castell de Montgrí y Muntanya d'Ullà.
Este ultimo nivel, lo constituyen unas calizas masivas en la base y de
estratificación media en la parte alta, a las que se intercalan algunos niveles
margosos de alrededor de 1 m de potencia, los cuales han proporcionado
fauna. Estos materiales afloran en el Puig Pla, Castell de Montgrí y
Muntanya d'Ullà.

En el Puig Pla, uno de los niveles margosos ha proporcionado la
siguiente fauna santoniense de Rudistas (muestra C-126): Hippurites
(Orbignya) microstylus DOUVILLE, Praeradiolites plicatus (LAJARD, NEGREL, TOULOUZAN), Biradiolites fissicostatus D'ORBIGNY y Apricardia toucasiana (D'ORBIGNY). Dos Equínidos irregulares, Hemiaster (?) sp., acompanan dicha fauna.
En la parte media de la sèrie del Castell de Montgrí se han localizado
únicamente secciones de Hippurítidos. En la Muntanya d'Ullà, en su
sector oriental, y en el nivel margoso noduloso que se corresponde con el
antes mencionado del Puig Pla, la fauna de Rudistas es abundante (muestras C-137 y C-140) con predominio notable de Agriopleura. Desgraciadamente los ejemplares recogidos son moldes internos y no es posible, por el
momento, reconocer con seguridad ninguna espècie. Les acompanan restos de Apricardia, Estromatopóridos y algun molde interno de Lamelibranquio (Granocardium (Granocardium) aff. productum (SOWERBY)). En el sector occidental de la Muntanya d'Ullà y en un nivel
margo calcàreo noduloso, intercalado en las calizas en cuestión, se han
recogido las muestras C-139 y C-141. Es de notar la ausencia de Rudistas y
la gran abundància de «Ostrea» priorati VIDAL, citada con anterioridad
en el Santoniense en varios puntos de Catalunya y Aragón (BATALLER,
1947). El resto de la fauna lo componen escasos Terebratúlidos (Cancellothyrididae) y Rinchonélidos (Cyclothyris sp.,) y algunos moldes internos de Cerítidos, Natícidos y Pectínidos.
3.2.2.5. — Nivel de las Medes
En el nivel margoso que aflora en el sector SW de las islas Meda Gran,
Meda Petita, Les Ferrenelles y el Tascó Petit se ha podido identificar la
siguiente fauna de Rudistas: Plagiopthychus aguilloni D'ORBIGNY,
Hippurites (Hippuritella) maestrei VIDAL, Hippurites (Orbignya) microstylus DOUVILLE y escasos Radiolitidos indeterminades. Acompanan a esta fauna, Lacazinas, fragmentes de Ostreas y Corales coloniales
(Astrocoenia aff. koninckiEDWARDS-HAIME, Synastraea sp.).
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3.2.2.6. — Datación del Cretàcico superior
El intento de datación de los niveles del Cretàcico superior ha de
hacerse fundamentalmente basàndose en la fauna de Rudistas que hemos
podido determinar, sin olvidar en casos muy concretes a los Corales y a los
Ostreidos. Sin embargo no nos ha sido posible una separación neta de los
pisos Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense. Con reservas los distribuímos de la siguiente manera:
Al Cenomaniense el nivel aflorado en el Puig de la Reina.
Al Turoniense los niveles calizos margosos, que estratigràficamente
estan situades inmediatamente por encima del nivel con Aspidiscus y por
debajo del nivel de la base del Puig Pla con Sphenoceramus. Es posible
que este nivel se corresponda con el margoso de Torrefarrana con Apricardia y Toucasia.
Desde el nivel margoso de la base del Puig Pla con Sphenoceramus
hasta las calizas rojizas con estratificación mediana del Coll de Santa
Caterina, incluyendo las masivas de la parte baja del Puig Pla, asignamos
una edad coniaciense.
A partir de este punto, los niveles suprayacentes, hasta el techo de la
sèrie estratigràfica del Cretàcico del Montgrí, pertenecen con mucha probabilidad al Santoniense. La fauna de Rudistas que nos ha proporcionado
dichos sedimentes, aunque a veces escasa y casi siempre en deficiente
estado de conservación, debido en su mayor parte a los efectos de la
tectònica, nos ha permitido reconocer espècies santonienses citadas con
anterioridad en el Prepirineo catalàn de Lleida (PONS, 1977), SegreFreser (ASTRE, 1932), Pirineos Norte (ASTRE, 1955) y otros puntos de
Catalunya (VIDAL, 1898 y 1921; DOUVILLE, 1893; TOUCAS, 1907).
Dentro del Santoniense, es posible distinguir unos sedimentes que
podrían corresponder a la parte basal de dicho piso (niveles de Santa
Caterina) por la presencia de Medeella (Fossulites) undaesaltus (ASTRE) y otros que podemos consideraries como de Santoniense medio y
quizàs superior (niveles del Puig Pla y Muntanya d'Ullà).
3.2.3. — SÍNTESIS DE LA SÈRIE CRETACICA DEL MONTGRÍ
La sèrie cretàcica del Montgrí abarcaría casi ininterrumpidamente
desde el Neocomiense hasta el Santoniense.
La característica mas importante es el estar formada por un conjunto
muy potente de materiales litorales, de composición dominantemente
calcàrea, con fauna bentónica, que abarcaría desde el Neocomiense hasta
el Santoniense medio y posiblemente superior.
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Lo constituyen dos ciclos: el inferior, poco potente e incompleto, en
el cual no hemos hallado niveles con macrofósiles, que fmalizaría
en el Aptiense, abarcando posiblemente parte del Barremiense y
quizàs del propio Neocomiense. Y, el superior que se inicia con los depósitos albienses y, pasando por un momento algo regresivo en el límite entre
el Cretàcico inferior y el superior, finaliza en el Santoniense. La presencia
de abundantes superfícies de erosión incluídas en la parte alta de los
materiales santonienses podria hasta cierto punto, indicar el inicio de la
regresión o un definitivo paro sedimentario en la sèrie del Cretàcico
superior de este Macizo.
Los datos paleontológicos que hemos obtenido, basados en el estudio
de los macrofósiles, corroboran en su mayor parte las conclusiones a las
que llegan los geólogos de la escuela de Toulouse basados en el estudio de
los microfósiles.
Esta sèrie, dominantemente caliza y algo margosa, raras veces dolomítica, no posee un equivalente inmediato al N.O. El único punto està
detràs de N. sea, no existen sedimientos cretàcicos conocidos en el lugar de
donde procede la escama de corrimiento que la forma.

4. — ESBOZO DE LA ESTRUCTURA TECTÒNICA
La interpretación actual sobre la estructura tectònica del Macizo del
Montgrí poco difiere de la publicada por SAN MIGUEL & SOLÉ SABARIS (1932 y 1933) y SOLÉ SABARIS ef al. (1955). En estos trabajos se
considera al Montgrí como formando parte de un mantó de corrimiento de
origen pirenaico cuyos vestigios, medio sepultades bajo los materiales
terciarios del Empordà, pueden seguirse hasta las sierras de Figueres. En
realidad este mantó de corrimiento corresponde al mantó principal pirenaico y no es mas que la continuación hacia el E de las estructuras
tectónicas descritas para el Prepirineo Central (SEGURET, 1970).
Està constituído por una gran masa desmantelada de calizas, menos
de margocalizas y muy raramente de margas que se han deslizado con
preferència sobre las arcillas y margas, esporàdicamente aflorantes, del
Keuper. La existència de estratos margosos en el Lias hace que estos hayan
servido también de niveles de despegue, aunque sean mucho menos
importantes que los producidos por el Keuper.
En el frente de cabalgamiento los materiales afectades por este son del
Eoceno superior (Fms. Igualada, Tossa y Artés, cronológicamente). Por lo
tanto, la edad de colocación de este mantó debe fecharse como mas pronto
en el Eoceno superior, posiblemente finieocena y, con menor probabilidad, en el comienzo del Oligoceno.
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El mantó de corrimiento se halla dividido en tres escamas de diferente
desarrollo areal: la de Els Maures, la de Torre Ponsa y la del Montgrí. El
límite entre ellas viene marcado por los afloramientos ya vistos de arcillas y
yesos del Keuper o los de margas del Lias.
La escama de Els Maures forma el sector meridional del Macizo y
alcanza desde el frente de corrimiento hasta los bosques situades al S de
Torre Ponsa, desapareciendo paulatinamente hacia el E del Salt de l'Euga
por acunamiento. Està formada por terrenos neocomienses y barremienses (?) buzando de 50 a 60° al N.
La escama intermèdia o de Torre Ponsa cabalga sobre la anterior y
està formada por terrenos liàsicos y supraliàsicos poco inclinados. Septentrionalmente llega hasta los campos de cultivo de esta masia, siendo su
anchura sensiblemente igual a la anterior.
La escama del Montgrí propiamente dicha se extiende en amplitud
desde la Punta Guixera o de la Barra hasta Bellcaire y en profundidad
hasta el extremo N del macizo, en las inmediaciones de Sant Martí d'Empúries. El frente tiene dirección general E-W aunque en algunos puntos se
ve desplazado por fracturas de direcciones diversas. En la parte mas
oriental el frente inflexiona adoptando un rumbo NW-SE, desapareciendo
bajo el mar y poniéndose otra vez de manifiesto en la Meda Petita y en
la Meda Gran donde es observable parte de la sèrie eocénica superior
(Fm. Artés) bajo los depósitos arcilloso-yesíferos del Keuper. El cuerpo
principal de la escama està formado por terrenos supraliàsicos y cretàcicos,
subhorizontales o ligeramente inclinados, los cuales en sus diversos niveles, se ponen en contacto con el Eoceno. Así en Punta Guixera sobre el
Terciario cabalga el Aptiense superior-Albiense inferior mientras que en
la base del Castell de Montgrí lo hace el Santoniense.
El conjunto està afectado, debido al despegue de los materiales hacia
el S, unas veces, por ondulaciones de amplitud variable y otras por accidentes verticales y por desplazamientos poco importantes. Las ondulaciones
consisten en dos grandes pliegues: el del Mas Sec y el del Castell de
Montgrí-Muntanya d'Ullà. Ambos corresponden a dos sinclinales de direcciones NW-SE los cuales se inflexionan hasta llegar a tener posiciones
E-W en las proximidades del mar en la zona de las Tres Coves, el primero y
en el Puig Pla el segundo.
La dirección general de fracturación del Montgrí es NW-SE y en
menor proporción NE-SW. La primeras orientan el sentido de la costa y
son causa de la división en dos mitades del Macizo y de la aparición del
afloramiento traquidolerítico del Mas Ral, en el llano de Torroella de
Montgrí. Las segundas son las responsables del hundimiento del pliegue
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del Mas Sec y de la desaparición de los materiales mesozoicos bajo los
rellenos del Empordà.
Entre otros y como resultado de este trabajo hay que hacer resaltar la
existència de dos problemas importantes: la prolongación del corrimiento
del Montgrí hacia el E o sea, la evolución de la continuidad del Cretàcico
en la plataforma continental bajo las aguas del Golfo de Roses, y la
localización de los equivalentes autòctones del Macizo así, como la distancia recorrida por el mantó de corrimiento.

5. —MORFOLOGIA
Si bien el objetivo fundamental de este estudio no es la descripción
exhaustiva de la morfologia del Macizo, incluímos, sin embargo, un apartado que hace referència a este aspecto. Dicho capitulo atiende y separa,
en dos grupos perfectamente delimitados, por una parte el relieve y las
formas del Macizo propiamente dicho y por otra la morfologia que este
relieve da en la costa, o sea en su fachada litoral.
5.1. -- EL MACIZO PROPIAMENTE DICHO
La gran masa calcàrea del Montgrí se halla perfectamente enmarcada.
Se extiende sobre una decena de kilómetros de N a S, entre Sant Martí
d'Empúries y Torroella de Montgrí, y sobre unos diez kilómetros de E a W,
entre el mar y los antigues «estanys» de Bellcaire. Al SSW domina el
Eoceno del llano de Pals. Al NNW baja ligeramente hacia el llano del
Fluvià.
La parte oriental del Macizo, desde la Cala Montgó hasta L'Estartit,
està constituïda por una superfície de erosión, la Muntanya Gran, que se
inclina regular y muy suavemente sobre una longitud de 4 a 5 km desde una
altura de 230-140 m en su sector occidental hasta 100-110 m por encima del
mar. La amplia plataforma que se origina rompé los estratos calcàreos
cretàcicos buzantes en general hacia el N y queda interrumpida hacia el W
por el llamado Coll de les Sorres.
El sector occidental del Macizo, igualmente calcàreo y separado del
anterior por el «coll» antes mencionado, posee un relieve mas vigoroso y
mas confuso. A pesar de la fuerte disección a que ha sido sometido, se
puede reconocer en esta zona un plano inclinado, orientado de SE a NW,
desde el Puig Pla hasta 100 m por encima de Bellcaire, que pasaría por la
Muntanya de Santa Caterina y por la Muntanya d'Ullà. Este plano queda
dividido en dos partes en sentido transversal por la riera profunda y casi
rectilínea de Santa Caterina.
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En todo el macizo es posible observar un karst, tanto superficial como
profundo, desarrollado en las calizas. Son muy abundantes por doquier
distintes tipos de lapiaz; asimismo simas y numerosas dolinas, algunas de
ellas de grandes dimensiones, cubiertas de arcillas de decalcificación «terra
rossa» coincidentes con las grandes direcciones de fracturación. Entre las
primeras cabé citar el Pou de la Calella, en la zona de Punta Guixera y el
Pou de la Punta Trencabraços; entre las segundas las que ocupan los
sectores occidentales de Torre Ponsa y del Mas Sec y la situada en la antena
de la radio sobre L'Estartit.
Los cursos de agua tienen caràcter torrencial, poco recorrido y siguen
líneas de dislocación. Los mas imporíantes en el sector occidental son la
riera de Santa Caterina y el torrente de Coma Llovera. Ambos desaguan
en el antiguo «estany» de Bellcaire y de aní vierten sus aguas, a través del
Canal del Molí, en la playa d'Empúries. En el sector oriental el torrente
del Mas Sec desciende desde la cota 173 m, al sur de esta masia, hasta
desembocar en la Cala Montgó. Aunque el nacimiento de este curso de
agua, està situado tan solo a 1 km del mar, sigue sin embargo un trazado
paralelo a la línea de costa por espacio de mas de 4 km. A partir de aquí
cambia bruscamente de dirección hacia el E ganando la Cala Montgó por
su àngulo NW después de haberla incluso sobrepasado en latitud. Sin duda
su primitivo trazado enlazaría rectilíneamente con el pequeno torrente que
en la actualidad desemboca en la Cala Riells; sin embargo su curso habría
sido modificado por captura debido al hundimiento càrstico y posterior
formación de la Cala Montgó con desvio hacia ella de sus aguas.
Los numerosos torrentes que desaguan directamente al mar cortando
los altos acantilados costeres quedan influenciades por la lucha entre la
erosión torrencial y la erosión marina, con predominio de esta última,
debido a las oscilaciones del nivel de base del mar. Así, es posible distinguir
las rupturas de pendiente, a alturas generales de 30 a 35 m y de 18 a 20 m
s.n.m. que presentan numerosos valies, los cuales van acompanados de un
estrangulamiento del perfil lateral del valle en estàs cotas. Tal es el caso de
los pequenos torrentes que desembocan en la Calella, El Falaguer, Els
Estofadors, Còrrec Fondo, Baix de Cols, Cala Montgó, Cala Salpatx y
Cala Riells. Otras veces ciertos torrentes estan amenazados de captura por
evolución de calas vecinas. Así ocurre con el torrente de La Calella que se
ve amenazado por el de Els Arquets o en menor escala los torrentes del
sector de El Falaguer.
Gran parte de la zona central del macizo, así como los alrededores de
L'Escala, està cubierta por arena transportada por la tramontana, viento
muy violento en determinadas épocas del ano, de componente N con
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ligeras variaciones NE o NW. El origen de estàs arenas hay que buscarlo en
el macizo paleozoico de la Serra de Roda cuyo material ha sufrido una
deflacción y ha llegado a su actual posición pasando por diferentes estadios. Estos depósitos eólicos, verdaderas dunas, aunque se han formado en
època històrica, hoy dia estan totalmente colonizados y fijados por vegetación gracias a las acciones de repoblación que se llevaren a cabo a partir del
ano 1896. Se extienden desde la carretera de L'Escala a Girona hasta
l'Horta d'en Reixach, ya en la vega de Torroella de Montgrí, con una
longitud total de duna de cerca de 9 km y con una anchura variable, però
màxima en la Muntanya Gran de mas de 1 km.
Las formas en que se presentan son variables. Mientras corren paralelas a la costa —sector d'Empúries— se revelan en general como una
cadena de lomas o médanos de escasa altura. Desde L'Escala hasta la cima
del Coll de les Sorres se distinguen al menos cuatro cerros de arena con la
característica y peculiar forma de barjanes. Desde el Coll de Les Sorres
hasta el llano de Torroella de Montgrí la duna tiene forma de una colosal
media luna, de brazos desiguales, dirigides hacia el mediodía. La inclinación general es del 9% y la altura media sobre los terrenos colindantes es de
19 m.
5.2.-- LA FACHADA LITORAL
La dirección general de la costa sigue, desde las islas Medes y la Punta
Guixera o de la Barra en L'Estartit hasta la Punta Trencabraços a levante
de la Cala Montgó, una marcada orientación NNW. Tal es la dirección de
la gran fractura situada entre 1 y 2 km de la costa y cuya deducción ha sido
posible gracias a los estudiós de la geofísica. A partir de aquí y hasta
Empúries la costa inflexiona hacia el WNW.
Las fallas normales observadas en el interior del macizo son las
responsables de las calas y barrancos que afluyen al mar, de tal manera que
los pequenos detalles del relieve se reflejan fielmente en el contorno
litoral.
Todas las islas Medes presentan fuertes acantilados y no existen en
ellas verdaderas playas. Tan solo el afloramiento yesífero-margoso del
Keuper en la Meda Gran y los margosos del Santoniense en la Meda Gran y
en la Meda Petita, orientades ambos hacia el SW, suavizan un poco la línea
de costa. En el primer caso originando un incipiente valle y en ambos
dando lugar a acantillados de paredes menos rígidas.
Las islas presentan innumerables cuevas y grutas submarinas sobre
todo en la Meda Gran (Cova de la Reina, Cova del Sant y Cova del
Dimoni) y en la parte septentrional de la Meda Petita, así como fuertes
entrantes basales a nivel del agua. Se distingue ademàs en ellas una
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superfície de aplanamiento a los 70-80 m s.n.m., la cual iniciàndose en el
islote mas meridional —Carai Bernat— se continua por la Meda Petita y la
Meda Gran, enlazando con tierra sobre Punta Guixera o de la Barra.
Entre L'Estartit y La Farriola se encuentran, dentro de su escasez,
notables calas y entrantes como La Calella, El Catifoll, La Sardina, Cala
Pedrosa y la misma Cala Farriola, las dos últimas de características típicas
de valies inundades. Asimismo, es de destacar el arco natural de La
Foradada debido a la disolución de las calizas por acción del oleaje.
Desde la Cala Farriola hasta la Punta Milà, a poniente de la Cala
Montgó, los acantilados forman una pared subvertical de 80 a 100 m de
altura solo interrumpida por pequenos torrentes de corto trazado, la
mayoría colgados, que disectan la mole calcàrea. La disolución afecta a las
calizas las cuales dan lugar a un buen número de cuevas entre las que
destacan: Les Tres Coves en el sector de Miradones, las de Baix de Cols y
las de Cala Viuda.
Entre la Punta Milà y la Punta Trencabraços se abre majestuosa la
Cala Montgó. Sus dimensiones son 800x900 m; es el accidente mayor de la
costa del Montgrí. Tiene un contorno simple, redondeado y cerrado por
acantilados que se levantan a ambos lados de una playa de arena y cantos.
Su amplitud excepcional y su forma redondeada, parecen indicar una
antigua dolina, hundida e invadida por el mar el cual la habría engrandado
y profundizado. (Ya se ha hecho referència en el apartado anterior de la
posible formación de la Cala Montgó por hundimiento càrstico con desvio
y captura del torrente del Mas Sec).
Desde la Punta Trencabraços hasta la Cala de la Clota o Riells, el
acantillado va perdiendo altura y en la costa se van haciendo mas ostensibles los bajos e islotes. Tan solo las cuevas de Les Cambres en el sector de
Punta Grossa y los grandes huecos en las partes altas de las paredes de los
acantilados son los vestigios de la disolución de la roca.
I
Entre la Cala de la Clota, de poca profundidad y fondo arenoso, y Sant
Martí d'Empúries se origina la parte mas baja y articulada de la costa del
Macizo del Montgrí. En el sector d'Empúries abundan los tómbolos como
los de Les Muscleres; en L'Escala son frecuentes las rocas en forma de se ta
debidas a la erosión circular y basal de los numerosos islotes que allí se
encuentran y en menor proporción las rocas horadadas como L'arc del
Portixol. Todas estàs macroformas van acompanadas por un abundante
lapiaz y por cubetas de disolución situadas a distintes niveles por debajo de
la superfície de abrasión marina de 3 m de altura .
El contacto entre la roca que forma el macizo y el nivel estacionarío
del mar presenta viseras de hasta 1,5 m de entrante.
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Foto 1.

Arcillas yesíferas del Keuper, visibles a la derecha del observador, cabalgadas por
calizas del Cretàcico inferior. Meda Gran.

Foto 2.

Margo-calizas nodulosas aptienses. La Calella.

Foto 3.

Calizas bioclàsicas aptienses con estratificación masiva. Cap Ultrera.

Foto 4.

Concentrarien de nódulos arrinonados de sílex. La Sardina.

Foto 5.

Calizas margo-nodulosas del Albiense inferior. La Foradada.

Foto 6.

Calizas bioclàsticas con estratificación gruesa intercaladas en las margo-calizas
nodulosas. Cala Farriola.

Foto 7. Calizas masivas y bioclàsticas de la Cala Formatge. Al fondo el Salt del Pastor y
Miradones.
Foto 8. Sèrie calcàreasantoniense. Castell de Montgrí.

Foto 9. Materiales terciarios cabalgados por yesos del Keuper, dolomías supraliàsicas y
calizas masivas aptienses. Punta Guixera.
Foto 10. Efecto de la disolución de las calizas con formación de un arco natural. La
Foradada.

LAMINA I
1 a,b. Chiadocrinus basaltiformis (MILLER). Torre Ponsa. (x 5).
2 a-c. Zeilleria (Zeilleria) gr. mariae (D'ORBIGNY) Torre Ponsa. (x 1,5).
3 a-c. «Terebratula» cf. thomarensis CHOFFAT. Torre Ponsa. (x 1,5).
4 a-c. Sellithyris viai CALZADA. Cala de la Calella, (x 1,5).
5 a-c. Sellithyris viai CALZADA. Cala de la Calella, (x 1,5).
Fotografías: J. M.a Moraleja

LAMINA II
1 y 2.
3 a-c.
4 a-c.
5 a-c.
6 a-c.
7.

Ceratostreon aff. tuberculiferum (KOCK & DUNKER). Cala de la Calella, (x 4).
Sellithyris longella (LEYMERIE). Cala Viuda, (x 1,5).
Tamarella oweni. PEYBERNES & CALZADA. Cala Viuda, (x 1,5).
Tamarella oweni. PEYBERNES & CALZADA. Cala Viuda- (x 1,5).
Cyclothyris aturica (LEYMERIE). Cala Viuda, (x 1,5).
Ceratostreon aff. matheroni (BAYLE). W de la Cantera de la Pista Militar
(L'Escala), (x 1,5).
Fotografías: J. M.a Moraleja

LAMINA III
1.
Aspidiscus felixi RENZ. Puig de la Reina, (x 1,5).
2.
Aspidicus felixi var. montgrinensis SOLÉ. Puig de la Reina, (x 1,5).
3 y 4. Apncardia toucasiana (D'ORBIGNY). Puig Pla. (x 1,5).
5 a,b. Rastellum (Arctostrea) carinatum (LAMARCK). Cala Viuda, (x 1,5).
Fotografías: J. M.a Moraleja

LAMINA IV
1.
2.

Praerad/o//ïesp//ca?us(LAJARD,NEGREL,TOULOUZAN). Puig Pla. Sección
por la valva inferior, (x 1,5).
Hippurites (Vaccinites) dentatus. MATHERON. Santa Caterina. Sección por la
valva inferior, (x 1,5).
Fotografías: J. M a Moraleja

LAMINA V
1, 2 y 3. Biradiolites fissicostatus D'ORBIGNY. Puig Pla. (x 1,5).1: Sección por la valva
inferior.
4.
Radiolites galloprovincialis MATHERON. Santa Caterina, (x 1,5). Vista lateral.
5.
Neithea (Neitheops) aff. faujasi. PICTET & CAMPICHE. Santa Caterina, (x 1,5).
Fotografías: J. M.a Moraleja

LAMINA VI
1.

Sauvagesia aliciae PONS y Medeella (Fossulites) undaesaltus (ASTRE) (los dos
ejemplares mas pequenos; izquierda de la fotografia). Santa Caterina, (x 1,5).
Sección por las valvas inferiores.
2.
Sauvagesia aliciae PONS. Santa Caterina, (x 1,5). Vista lateral.
3 a,b. Hippurites (Orbignya) microstyius DOUVILLE. Puig Pla. (x 1,5). 3a: vista lateral. 3b: sección por la valva inferior del mismo ejemplar.
4 a b. «Ostrea» priorati VIDAL. Muntanya d'Ullà, (x 1,5).
Fotografías: J. M.a Moraleja
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DOLORS BASSA I COLL
JORDI BELLAPARTI ROIG
ROSER BENET I PUGES
BIBLIOTECA DE L'ABADIA
DE MONTSERRAT
BIBLIOTECA DE «LA CAIXA».
SANT FELIU DE GUÍXOLS
BIBLIOTECA MUNICIPAL. PLATJA
D'ARO
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
PALAFRUGELL
FRANCESC BIGAS I FORMIGA
JOAQUIM BIGAS I QUINTANA
IGNASI DE BLAS I VILA
MARGARIDA DE BLAS I VIVAS
MONTSERRAT BLAY I ALABAU
ESTEVE BOADA I OLIVERAS

JOSEP BOFILL I LLERAS
FERRAN BOSCH I COSTA
ALBERT BOU I VILANOVA
MARIA BUSCARONS I GAY
JAUME CALABUIG I VINAS
FRANCESC CALLICÓ I FRANQUESA
FELIP CAL VET I COSTA
FRANCESC CAL VET I COSTA
RAFAEL CALZADA I NAVARRO
JOSEP CALZADA I OLIVERAS, PVRE.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ.
PALAMÓS
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
OCTAVI CANADELL I MAS
PERE CANER I ESTRANY
JAUME CARBONELL I CARRERAS
JOAN CARBONELL I FORNOS
RICARD CASTELLÓ I JANÓ
JOAN CATEURA I SALELLAS
JOAN B. CENDRÓS I CARBONELL
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ.
CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.
GIRONA
CENTRE D'ESTUDIS CALONGINS
«COLÒNICO»
JOSEP M.a CERVERA I BERTA, PVRE.
MARIA CIURÀ I COSTA
MANUEL CLARA I MASSICH
COL·LEGI COMARCAL «VALL D'ARO»
COL·LEGI «GAZIEL». SANT FELIU
DE GUÍXOLS
COL·LEGI «SANT MIQUEL».
TORROELLA DE MONTGRÍ
ESTEVE COLLS I MASDEVALL
ANTONI DALMAU I TORRES
MONTSERRAT DARNACULLETA
I POCH
JOAN DOMÈNECH I MONER
TOMÀS ECHEVARRIA I CABRERA
PERE ECHEVARRIA I DUBÉ
NARCÍS ESCARPENTERI IGLESIAS
JOSEP ESCORTELLICERQUEDA
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VICENÇ ESTEBAN I DARDER
LLUÍS ESTEVA ICRUANAS
ELENA ESTEVA I MASSAGUER
FRANCESC ESTEVA I MASSAGUER
JOSEP ESTRAGUÉS I PRESAS
NICOLAU ESPUNA
PLÀCID FERNÀNDEZI MATEU
PERE FERRER I GARRIGA
ENRIC FIGUERAS I RIBAS
JOAN FONT I TEIXIDOR
SANTIAGO GARCIA I ARANDILLA
ENRIC GIFRE I NOGUERA
JOSEP GELI I FOREST
JOSEP GENDRAU I XIFRO
ALBERT GEREMIES I CORTADA
PERE GIMBERNATI PUJADAS
ÀNGELA GINESTA I ADROGUER
JOAN GIRONELLA I POUS
RAFAEL HEREU I BUHIGAS
JOSEP HEREU I VIDAL
SANTIAGO HERNÀNDEZ I BAGUÉ
JAUME HUGUES I SOLES
INSTITUT DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL. SANT FELIU
DE GUÍXOLS
JOSEP M. a ISERN I LLIURET
ÀNGEL JIMÉNEZ I NAVARRO
BENET JULIÀ I FIGUERAS
ALBERT JUANOLA I BOERA
JORDI LLORENS I VIDAL
JORDI LLOVERAS I TORRENT
ESTEVE LÓPEZ I BARROT
JOSEP LÓPEZ DE LERMA
JOSEP LLORET ICOLLELL
JULIÀ MAROTO I GENOVER
CARME MARTINELL ICALLICÓ
ÀNGEL MARTÍNEZ DE LAGUARDIA
MÒNICA MARTINOY I MASJOAN
NARCÍS MASFERRER I BUIXÓ
EMILI MASSALLÉ I GARRIGA
ALEXANDRE MATAS I CONCHILLO
JOAN MAURA ICATEURA
JOAN MAURA I RIBAS
PERE MIAS I PLA
MANUEL MONFORTI ANGLÈS
XAVIER MUNDETI TARRÉS
MUSEU-ARXIU. PALAFRUGELL
MUSEU MUNICIPAL. SANT FELIU
DE GUÍXOLS
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MUSEU MUNICIPAL. TORROELLA
DE MONTGRÍ
LLUÍS PALAHÍI XARGAY
LLUÍS PALLÍI BUXÓ
JOSEP PASCUAL I MASSAGUER
PERE PAU I COS
ISIDRE PERNAL I COMAS
ANTONI PERRAMON I DEL VALLE
ISIDRE PRADES I BUIXONS
JOAN PUIG ICAYUELA
XAVIER PUIG I RIERA
JOAQUIM QUINTANA I LLAGOSTERA
JOAQUIM RADRESA I FONTS
JOAN RADRESSA I CASANOVAS
ISIDRE RIBERA I BECH
EMILI RIERA I CAL VET
JOAN RIUS 1 LATORRE
PERE ROIG I ESCRIBA
TOMÀS ROSÉS I PIJOAN
MARIA DOLORS ROTLLANT
I GALINDO
JOAN RUTLLAN I PLA
RAMON SAGUÉ I NASARRE
JAUME SALA I FIGUERAS
MARIA SALA I SANJAUME
JOAN SANCHIZ I GUERRERO
NÈSTOR SANCHIZ I GUERRERO
ADELA SANJAUME, VÍDUA SALA
JOAN SANS I SOLES
CARLES SAPENA
JOSEP SERRATS I TORRES
JOAN SOLER ITOBELLA
JOSEP SOLER I PRUNEDA
JOAN.SURROCA I SENS
EMILI TARRÉS I CASANOVES
JOSEP TEMPORAL I PARET
JOAN TORRENT I FÀBREGAS
JOAN TORRÓ I CABRATOSA
ANTONI VÀZQUEZ I
DARNACULLETA
JORDI VERRIÉ I FAGET
JOSEP VERT I PLANAS
JOSEP VICENTE I ROMÀ
LLUÍS VILAR I SUBIRANA
JOAN VILARET I MONFORT
JOSEP VILARET I MONFORT
LLUÍS VINYAS I IGLESIAS
MARIA XIFRO
MÀRIUS ZUCCHITELLO I GILIOLI
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